Normativa de la 4a Marxa BTT Dones a Pedals
BTT Es faran dos recorreguts un de 15 km de dificultat fàcil, i un altre de 25 km de
dificultat moderada. L'ÚS DEL CASC ÉS OBLIGATORI EN AQUESTA MARXA.

Caminant: El recorregut d’uns 8 km
La recollida de dorsals serà de 8:15h a 9:15h
Hi haurà esmorzar abans de la Marxa

Sortides:
09:30 h BTT Ruta llarga 25 km
09:35 h BTT Ruta mitjana 15 km
09:40 h Caminant 8 km
La Sortida i l’Arribada serà a la Ciutat Esportiva Blanes
A l’Arribada tindreu servei de dutxes als vestuaris del pavelló.
Hi haurà un avituallament per la Ruta mitjana i la ruta de caminar i dos avituallaments
per la Ruta llarga.
A l’Arribada i haurà entrepà per totes i tots els participants.
Sorteig de regals per a les i els participants al final de la marxa.
Preus inscripcions
Participants sense llicència federativa (anticipades fins el 10 de maig)
13,50 €
Participants amb llicència federativa (anticipades fins el 10 de maig)
11 €
Participants sense llicència federativa (des del 11 fins el 17 de maig)
17,50 €
Participants amb llicència federativa (des del 11 fins el 17 de maig)
15 €
Preu per a les inscripcions el mateix dia de la Marxa
No federades, no federats 18 €
Federades i federats 15 €
Inscripcions anticipades Online fins el dia 17 de maig 2019
El pagament Online és amb targeta de crèdit.
Les inscripcions efectuades abans del 11 de maig tindran el dorsal personalitzat.
Es poden fer auto-anul·lacions de les inscripcions fins el 10 de maig de 2019, amb un
retorn del 80% de l’import pagat.
https://www.inscripcions.cat/donesapedals2019

Reglament Marxa Femenina BTT i caminar 2019
- En virtut del que estableix l'article 3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), per això i en compliment de
l'article 5.1 . de la mateixa llei, s'informa a tots els participants, que les seves dades
així com les possibles fotos que pugui prendre el club durant l'esdeveniment, passen a
incorporar-se a un fitxer que gestionarà el CC Blanes Sa Palomera, mitjançant el qual
es pot exercir els drets de cancel·lació, rectificació i oposició davant el responsable del
fitxer.
- L'organització Club Ciclista Blanes Sa Palomera declina tota responsabilitat dels
possibles accidents físics / materials o altres perjudicis que la participació d'aquesta
Marxa, pugui presentar per als participants, ni els que pugui fer a tercers.
Cada participant haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes .
- La 4a Marxa BTT Dones a Pedals és un esdeveniment no competitiu. No obstant això
tindrà dos recorreguts de BTT i un de caminar de diferents dificultats que requereix un
mínim d'entrenament.
- L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la marxa en
cas de força major i no es retornaran els diners de la inscripció.
- En cas d'haver de suspendre la marxa l'organització comunicarà mitjançant la seva
pàgina web quan es realitzarà.
El recorregut estarà senyalitzat, però no tallat al trànsit . Cal doncs respectar les
normes de circulació. En cap cas l'organització es farà responsable amb aquells
participants que no respectin les disposicions del codi de circulació, sent ells mateixos
responsables de les infraccions que puguin cometre.
- Els o les menors de 14 anys han d'anar acompanyats pels seus pares, les seves
mares o persona responsable .
Participants sense llicència federativa (anticipades fins el 10 de maig)
13,50 €
Participants amb llicència federativa (anticipades fins el 10 de maig)
11 €
Participants sense llicència federativa (des del 11 fins el 17 de maig)
17,50 €
Participants amb llicència federativa (des del 11 fins el 17 de maig)
15 €
Preu per a les inscripcions el mateix dia de la Marxa
No federades, no federats 18 €
Federades i federats 15 €
Es poden fer auto-anul·lacions de les inscripcions fins el 10 de maig de 2019, amb un
retorn del 80% de l’import pagat.

L'organització de la Marxa preveu un màxim de 300 inscripcions, si no s’han exhaurit
anticipades, les que quedin, es posaran a la venda el mateix dia de la marxa.
L’organització no garanteix el lliurament de l’obsequi de la marxa a les persones
que s'inscriguin el mateix dia de la cursa.
- Totes les participants hauran de portar el dorsal en lloc visible .
- És obligatori l'ús de casc homologat en BTT
- Respectar l'entorn i la natura.
- No deixeu escombraries.
- El fet de presentar-se a aquesta marxa organitzada pel club Ciclista Blanes Sa
Palomera, implica l'acceptació i compliment d'aquest reglament i la renúncia a tots els
drets contra l'organització derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la
Marxa.
- L'organització es reserva el dret de resoldre segons el seu criteri qualsevol incident
que es produeixi durant el transcurs de la Marxa .
Sorteig de regals.
El sorteig dels regals s'efectuarà mentre transcorre la cursa per tal d'agilitzar-lo.
Un cop realitzat el sorteig s'apuntaran els números dels dorsals guanyadors en una
pissarra sent els i les mateixes participants que es preocuparan de verificar si han
estat agraciades.
Els premis es lliuraran a la persona agraciada personalment o a una tercera persona
que mostri el seu dorsal, en cas que hagi de marxar.
L'organització es reserva el dret d'excloure de la marxa a qualsevol participant pel fet
de no complir el reglament.
- L'Organització es reserva el dret d'admissió.
- Només el fet de participar implica l' Acceptació i compliment del present reglament .
A Blanes, 12 de març de 2019

