REGLAMENT DE LA CURSA DE LA DONA


La cursa és oberta a tothom, dones, homes i nens que tinguin ganes de passar una
bona estona.



Hi haurà dues opcions: caminada de 6km o cursa de 8Km. S’haurà d’escollir entre
fer cursa o caminada. A les 11.25h, passat el punt de control del quilòmetre 4, es
tancarà el circuit llarg i s’obligarà a tothom a fer el curt.



Hi haurà un punt d’avituallament a la modalitat de cursa a la meitat del recorregut.



El preu de la inscripció és de 6€ i inclou samarreta identificativa de la cursa i
avituallament a l’arribada. Totes les inscripcions fetes fins al dia 10 de març tindran
samarreta. Passada aquesta data no s’assegura samarreta.



Es podran fer inscripcions on line fins el divendres 15 de març.



El mateix dia de la prova es podran fer inscripcions a 9€ amb avituallament. No es
garanteix la samarreta.



Els nascuts a partir del 2009 la inscripció costarà 1€, destinat íntegrament a
l’associació contra el càncer, (sense samarreta). En cas que vulguin samarreta, es
pagarà un suplement de 3€.



Els dorsals i les samarretes es podran recollir el divendres 15 de març de les 18h a
les 20.30h, i el dissabte 16 de març de les 11 a les 13h al pavelló esportiu. El mateix
dia de la prova a partir de les 09.30h i fins les 10.30h a la plaça del Mercadal. Més
tard d’aquesta hora no es donaran dorsals.



La sortida i l’arribada es farà a la plaça del Mercadal.



El tret de sortida es donarà a les 11.00h del matí i els participants tindran dues
hores per finalitzar el recorregut.



No és un cursa competitiva, per tant no es donaran premis ni trofeus.



L’Organització no es fa responsable dels accidents que puguin tenir els participants
durant la cursa.



Tot el que no quedi recollit en el present reglament serà decidit per l’organització.



El fet de participar a la cursa suposa l’acceptació del present reglament i de
publicacions d’imatges, vídeos i classificacions en qualsevol mitjà de comunicació,
pàgines d’Internet i/o propaganda.

