Dissabte 3 de Juny 2017

Activitat de caràcter popular i familiar per
promoure la iniciació a la pràctica esportiva i
fomentar el coneixement dels indrets més
rurals de Palau-solità i Plegamans.

Col·labora:

Sortida i arribada:
Hora de sortida:
Preu:
Recorregut:

Pista coberta al costat del Pavelló Maria Víctor
21,00 h
Hora d’arribada: 23,00 h (aprox)
5 € per persona
8,5 Km aprox. Poc desnivell. Dificultat baixa.
No competitiva. Avituallaments i sopar a l’arribada

Inscripcions:
Les inscripcions es podran formalitzar al Pavelló Maria Victor
dissabte 20 de 10 a 13 h. i el dilluns 22 i dimarts 23 de maig de 18 a 21 h.
Inscripcions limitades
Inscripcions a partir de cinc anys. Els menors hauran d’anar acompanyats
pels pares o una persona que se’n faci responsable.
Informació al e-mail: cabresivaquespalau@gmail.com
Organitza:

II CAMINADA NOCTURNA, 3/6/17
El dissabte 3 de juny té lloc la II Caminada Nocturna, dins del
marc de la Festa de l’Esport de Palau-solità i Plegamans. És una
jornada festiva d’iniciació a l’esport i on tots esteu convidats a
participar-hi.
S’aconsella portar llum i calçat adequat i...
... Si ets Cabra o Vaca, llueix la teva samarreta !!

DADES CAMINANT
COGNOMS
..................................................................................................................................
NOM.........................................................................................................................
ADREÇA...................................................................................................................

IMPRESCINDIBLE:

POBLACIÓ.........................................................................................C.P................

Presentar aquest resguard per obtenir el sopar i els obsequis

PROVINCIA...................................................................TELÈFON...........................

RECORREGUT: 8,5 Kms. desnivell acumulat pujant i baixant de 104 m, baixa dificultat. Durada mitja 1.45h
SORTIDA I ARRIBADA: 21 h a la pista coberta del Pavelló Municipal. Cal comparèixer 30 minuts abans per tal de fer
la verificació de la inscripció i rebre els obsequis.
INSCRIPCIONS: Al Pavelló municipal Maria Victor el dissabte 20 de 10 a 13 h, el dilluns 22 i dimarts 23 de maig de 18 a
21h o quan s’hagi arribat al límit establert. En el cas de menors d’edat només s’acceptaran les inscripcions si venen
acompanyats per la mare, el pare o tutor/a legal i amb l’imprès d’autorització degudament signat. Per raons
d’assegurança, NO es podran inscriure els menors de 5 anys.
Els participants hauran de presentar la inscripció en qualsevol cas que se’ls hi demani durant la caminada.
PREU: La quota d’inscripció és de 5€ (no es farà cap descompte als participants federats)
REGLAMENTACIÓ BÀSICA:
• Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
• La caminada té un caràcter no competitiu, per tant no hi haurà trofeus.
• Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la caminada, i la decisió de l’organització serà
inapel·lable.
• Els participants han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina
qualsevol responsabilitat.
• L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
• La Caminada només se suspendrà per qualsevol problema que determinin els responsables de l’organització, i el seu
veredicte serà inapel·lable.
• No es tornaran els diners de les inscripcions.
• L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la correcció
i l’esportivitat.
• L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
• Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la passejada. Si no desitja que les seves dades
siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la caminada.
• D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les dades personals dels participants s'incorporaran al fitxer de les entitats de Cabres i
de Vaques de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament per gestionar la seva participació a la cursa i
promoure l’activitat; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o
si no ho autoritza una llei. Els participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçar un mail a cabresivaquespalau@gmail.com
• Durant la realització de la caminada es realitzaran fotografies dels participants que podran ser difoses en diversos
mitjans de comunicació.
Aquesta autorització és completament gratuïta, amb la qual cosa no es podrà reclamar cap compensació, pagament i/o
indemnització a canvi de l’ autorització donada a les entitats de Cabres i de Vaques de Palau-solità i Plegamans per a la
utilització de les imatges.
• La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització. El sol
fet de d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.
• NO es permet l’accés d’animals al recinte del pavelló esportiu, excepte els gossos pigall.

MAIL............................................................................................................................
D.N.I.........................................DATA DE NAIXEMENT...........................SEXE.........

Signatura del Participant:

Signatura Tutor (menor de 18 anys):
Nom i Cognoms i DNI del pare / mare o tutor/a legal
................................................................................................DNI.........................
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades
en els fitxers automatitzats necessaris per a la gestió de les activitats que es realitzin.
El Responsable del fitxers és l’Associació de Cabres i de Vaques de Palau-solità i Plegamans i podrà dirigir un e-mail a
cabresivaquespalau@gmail.com per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.
AUTORITZACIÓ PER A REPRODUIR IMATGES DE LES ACTIVITATS:
autoritza que el/la menor sigui objecte d’una filmació o bé d’un reportatge fotogràfic durant la realització de l’activitat organitzada per
aquestes entitats de Palau-solità i Plegamans i manifesta que cedeix a l’Associació de Cabres i de Vaques de Palau-solità i Plegamans
amb caràcter d’ exclusivitat i amb la facultat de cedir a tercers, ja sigui de forma total o parcial, per a la seva explotació universal i pel
temps previst legalment fins el pas de l’obra a domini públic, i per mitja de qualsevol sistema, procediment o suport, els drets patrimonials
de l’explotació de les imatges del/de la seu/va fill/a, i a quins efectes atorga de manera expressa les autoritzacions previstes a la llei de la
propietat intel·lectual els drets de fixació (entesa aquesta com la fixació de les imatges en qualsevol suport o mitjà i per qualsevol
procediment que permeti la seva reproducció, comunicació pública i distribució); així com també atorga de manera expressa les
autoritzacions previstes a la llei de la propietat intel·lectual per a la seva reproducció (entesa aquesta com la fixació de les imatges en
qualsevol suport o mitjà que permeti, per qualsevol sistema o procediment, així com obtenir-ne còpies, de la totalitat o d’una part o
fragments); així com per a la seva distribució (entesa aquesta com la posada a disposició del públic de l’original o còpies de les imatges
en qualsevol suport, format, sistema o procediment mitjançant la donació gratuïta, la venda, el lloguer, el préstec o qualsevol altra forma
de transferència, ja sigui temporal o definitiva, de la possessió o de la propietat), així com, finalment, la comunicació pública (dret a
autoritzar la comunicació pública de les imatges de l’article 108 de la Llei de la Propietat Intel·lectual).

