NORMATIVA DE LA MARXA FAMILIAR
-El fet de participar en la marxa implica l'acceptació d'aquest reglament, quedant els
imprevistos a criteri de l'organització.
-La marxa està oberta a tothom, amb un caire familiar, no és competitiva, per poder gaudir
d’una bona estona i de l’entorn natural de Sant Cebrià.
-El recorregut està degudament senyalitzat amb cintes situades en els arbres, guix al terra i/o
cartells indicatius tal com de direcció, camí tallat o informatius del recorregut. El recorregut serà
de 5 km i estarà adaptat a tothom, petits i grans.
-L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència
o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil
contractada per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, com a ens que dóna suport a la
marxa.
-L'organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin
derivar per la participació a la cursa.
-Els participants es regiran per uns valors per tal de què sigui una marxa exemplar:
RESPECTE per a les persones, els altres corredors, membres de l’organització, públic i gent de
la població.
ECO-RESPONSABILITAT, la marxa passarà per un entorn natural. Per tal de tenir el mínim
impacte amb el medi, es seguirà estrictament el recorregut marcat per l’organització (preparat
per l’ADF La Vallalta i l’entitat Vallalta Trail). Es recolliran les escombraries per tal de deixar el
recorregut net i es respectarà la flora i fauna de la zona.
-En cas d'abandonar la cursa abans de finalitzar el recorregut, serà obligatori comunicar-ho al
agents col·laboradors: ADF, protecció civil, Vallalta Trail.
-L’horari de sortida de la marxa serà a les 10 h. A partir de les 9:15 h ja es podrà passar pel
punt de control d’inici de la marxa per confirmar l’assistència.
-L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment
l'organització pot suspendre la marxa en cas de condicions meteorològiques molt
desfavorables.
-La marxa es pot fer a nivell individual o en grup.
-En els grups caldrà que hi hagi com a mínim una persona major de 18 anys per cada 5
menors.
-En el cas dels nois/noies majors de 14 anys podran anar sense la companyia d’un adult
sempre i quant portin l’autorització de la mare, pare o tutor.
-L’organització pot modificar el present reglament en qualsevol moment. Un cop feta la
inscripció, s’acceptarà l’actual reglament o qualsevol modificació posterior. Sempre que es faci
una modificació es notificarà al moment al blog de l’AMPA El Pi Gros
(http://ampaelpigros.wordpress.com)
INSCRIPCIONS:
-Es realitzaran enviant el document d’inscripció emplenat al correu de l’AMPA El Pi Gros
(ampaelpigros@yahoo.es).
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També es podrà portar personalment al despatx de l’AMPA (C/Miquel Martí i Pol, 1. Sant
Cebrià de Vallalta), del 12 al 14 de setembre en horari de 16:30 h a 18 h.
-Del 12 al 14 de setembre caldrà passar pel despatx de l’AMPA de 16:30 h a 18 h per portar
l’import de la inscripció, així com el full d’auto-responsabilitat, i si escau el d’autorització de
menors. Les inscripcions que no s’hagin pagat entre el 12 i 14 de setembre es consideraran
com a no formalitzades i suposarà la baixa de les mateixes i la no participació en la marxa.
TRACTAMENT DE DADES I DE LA IMATGE
-Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que
es puguin realitzar en el transcurs de la marxa.
-Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de l’AMPA El Pi Gros per
la gestió de l’activitat, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la
normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció
de dades de Caràcter Personal.
Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació
vigent, dirigint un escrit l’AMPA El Pi Gros per correu electrònic a ampaelpigros@yahoo.es
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