Inscripcions
Qui estigui interessat/da en participar-hi haurà de retornar la
butlleta d'inscripció al mestre d’Educació Física i/o l'AMPA.
El dilluns o dimarts posterior a la cursa s'enviarà per correu
electrònic la classificació a cada escola.
Cal anar 30 minuts abans de l'inici de la cursa per veure el
recorregut.
Tots els nens que hi participin i que estiguin empadronats a
Palau-solità i Plegamans però no escolaritzats al municipi ho
faran com a independents, no puntuant a la classificació per
escoles.

Normativa
Acompanyar els/les nens/es és responsabilitat dels pares.
Tots els participants, en formalitzar la seva inscripció,
accepten les condicions de participació en aquesta prova i
assumeixen aquesta normativa.
Els corredors, pel fet de realitzar la inscripció, accepten la
publicació del seu nom a la classificació de la prova, en els
mitjans de comunicació i/o internent, així com l'aparició i
difusió de fotografies de l'activitat.

6è CROSS
ESCOLAR

Palau-solità i Plegamans

L’organització podrà realitzar els canvis que tècnicament
siguin necessaris en els horaris o en l’ordre de les proves si
les circumstàncies ho requereixen.
Les curses poden ser suspeses per inclemència del temps o
qualsevol altre problema, si així ho determina l'organització.

Dorsals
Els dorsals es reparteixen el mateix dia del cross.
Cada escola ha de designar un delegat responsable de
recollir el sobre amb els dorsals. Ha de donar els dorsals als
participants de la seva escola.
Cada nen/a ha de portar el seus imperdibles.
Cal col·locar el dorsal al davant.
S'han d'entregar les inscripcions del 3 al 12 d’abril de 2018.

Sessions
d’entrenament
Dijous 12 i divendres 13 d’abril
Horari de 17 a 18 i/o 18 a 19h

L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals
i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i
espectadors durant aquesta competició.
Cada participant solament tindrà dret a participar en una
sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà penalitzat
amb la desqualificació en ambdues proves.
Per poder participar a les curses corresponents al seu any
de naixement, és necessari que els escolars duguin a terme
la inscripció al seu centre educatiu.
La realització d'aquest Cross Escolar s'ha fet segons
normatives del Consell Esportiu de Sabadell.

“Els participants permeten explícitament que el seu nom i cognom
figurin en les llistes d’inscrits, així com en les de resultats, que es
publicaran en els taulells informatius a l’arribada de la cursa, a la
pàgina web oficial de l’Ajuntament i que s’enviaran a cada escola.
“Durant la realització del “6è CROSS ESCOLAR" es realitzaran
fotografies dels participants que podran ser difoses a la pàgina
web oficial de l’Ajuntament així com en els mitjans de premsa
escrita local i comarcal.
Els participants així com els guanyadors de la cursa autoritzen a
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la realització de
fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació
de les mateixes en els mitjans de comunicació esmentats
anteriorment, a efectes de difusió informativa.
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 l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans per a la utilització de les imatges.”

14 d'abril de 2018
a partir de les 10.30h

A l'Esplanada al costat de l'ambulatori

Objectius

Participació

Butlleta d'inscricpió
Entregueu la butlleta omplerta a l'escola

Poden participar tots els nens/es empadronats o
escolaritzats a Palau-solità i Plegamans

Afavorir la participació dels nens i nenes de forma
conjunta.
Difondre als centres escolars la possibilitat de
participar en una activitat esportiva atractiva i divertida.
Incentivar la participació dels centres escolars
mitjançant la donació de premis.
Ajustar les categories i les distàncies per fer-les més
assequibles.

10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50

CATEGORIA

Infantil masculí
Infantil femení
Aleví masculí
Aleví femení
Benjamí masculí
Benjamí femení
Prebenjamí masculí
Prebenjamí femení
Iniciació

ANY NAIXEMENT

2004 i 2005
2004 i 2005
2006 i 2007
2006 i 2007
2008 i 2009
2008 i 2009
2010 i 2011
2010 i 2011
2012

DISTÀNCIA

2000m
1500m
1500m
1500m
1000m
1000m
500m
500m
500m

Curs
Data naixement

Circuit

Sexe

500 metres

Catsalut (núm de targeta)

Escola
Tèlefon de contacte
Correu electrònic

Programa de curses
HORA

Nom i cognoms

Autorització del pare/mare o tutor legal
En/na

VOLTES

DNI

4

Autoritzo el meu fill/a

3
3

de

3

a participar al 6è Cross Escolar el 14 d'abril de 2018

2
2

anys

Signatura pare/mare/tutor/a

1
1
1

En funció del volum d'inscrits es farà per categories o mixt.

“MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el
meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui
participar al 6è CROSS ESCOLAR de conformitat amb allò establert a la
normativa de la cursa i la inscripció de l’esdeveniment esportiu, prèviament
emplenada, i eximeixo de responsabilitat expressament a l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans dels danys i perjudicis que el menor pogués causar a
terceres persones, així com dels danys que aquest pogués patir com a
conseqüència de l’activitat física en la qual participa.”

Guardons
Hi haurà guardons per als 3 primers classificats de
cada categoria i gènere. Tots els participants tindran un
obsequi. Totes les escoles tindran un premi especial
per la seva participació.
El lliurament de premis es realitzarà al final de les
curses.

Amb el suport de:

“D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals
s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’ajuntament de Palau-solità i
Plegamans i seran objecte de tractament exclusivament per a la finalitat
específica de gestionar les inscripcions en el 6è Cross Escolar, i per al temps
estrictament necessari per al compliment de la citada finalitat; només seran
cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol
altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre
General de l’ajuntament: Plaça de la Vila, 1 08184 - Palau-solità i Plegamans,
o per correu electrònic: registre@palauplegamans.cat.”

14 d'abril
de 2018

CAP
PALAU

Setena milla urbana

De Sant Pere - La Sagrera

1 de juliol

26 d'agost

