
 

 

 

NORMES DE LA CURSA / MARXA POPULAR DELS 1.100 ANYS DEL 

CASTELL DE SUBIRATS 

 

1. El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Subirats organitza una 
cursa popular en commemoració dels 1.100anys del Castell de Subirats. 
  

2. Cursa / Marxa popular oberta a tothom. Només es podrà participar en 
un dels dos recorreguts. És podrà realitzar caminant o correns. 
  

3. Dia, hora i lloc: diumenge 14 de maig de 2017 a les 10 h al Castell de 
Subirats 
  

4. Distàncies: 2,5 km o 10km aproximadament. 
  

5. Les inscripcions es tancaran el dijous 11 de maig a  o bé quan 
s’assoleixin les 100 inscripcions. El servei d’esports podrà ampliar el 
número d’inscripcions si ho creu necessari.  
  

6. Els/les participants permeten explícitament que el seu nom, cognom i 
gènere siguin publicats a les llistes d’inscrits, seguint la normativa 
establerta. 
  

7. Recollida de dorsal: el mateix dia de la cursa / marxa, a partir de les 
08.30h al punt de sortida. Es recomana venir amb temps per evitar cues o 
aglomeracions d’última hora. A partir de les 09.45h no s’entregaran 
dorsals.  
  

8. El dorsal s’ha de col·locar  de manera visible. Queda prohibit córrer sense 
inscripció prèvia, és a dir, sense el dorsal de la cursa, perquè es perjudica 
tot el col·lectiu i el desenvolupament de la prova. 
  

9. L’organització situarà al llarg del recorregut els controls suficients per 
vetllar per la seguretat de tots els/les participants en la prova. Aquells que 
no respectin el recorregut, marcat per l’organització, quedarà emparat 
sota la seva responsabilitat. L’organització podrà modificar el recorregut 
per causes que li siguin alienes i/o de força major. 
  

10. Tots els/les participants menors de 14 anys hauran anar acompanyats del 
pare, mare, tutor legal o tenir signada una autorització per participar sols 
a la cursa, en cas de no fer el que marca el reglament serà sota la seva 
responsabilitat. 



 

 

 
  

11. La cursa només es podrà suspendre per inclemències meteorològiques 
o si en el moment de la sortida hi ha algun risc físic per als 
corredors/ores, i així ho determina l’organització. 
  

12. L'Ajuntament de Subirats es reserva el dret de fer l'enregistrament sonor 
o d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb la finalitat 
difondre-les i arxivar-les, i sempre d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de dret d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. 
No obstant això, l'Ajuntament de Subirats no es fa responsable de 
l'enregistrament sonor o d'imatges de terceres persones en activitats 
obertes al públic en general. 
  

13. L’organització es reserva el dret a demanar el DNI o un document similar 
per comprovar l’edat o la identitat dels/les participants. 
  

14. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. 
  

15. Les inscripcions són personals i intransferibles. 
  

16. Us informem que les dades personals que ens faciliteu seran incorporades 
als fitxers dels organitzadors de la cursa només amb la finalitat de 
gestionar la prova, enviar-vos informació vinculada i per a accions 
promocionals.  
Així mateix ens autoritzeu que el vostre nom, cognom, data de naixement 
i gènere es publiquin a les llistes d’inscrits, a les cròniques, fotografies i 
filmacions en qualsevol mitjà de comunicació (diari, web, etc.) 
únicament per a l'estricta divulgació esportiva de la prova.  
Les vostres dades seran tractades d'acord amb el que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999).  
D'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal podreu exercir 
el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per telèfon (938 993 
011), per correu electrònic (subirats@diba.cat) o per correu postal al 
Servei d'Esports (Pl. Ajuntament, s/n – 08739 Sant Pau d’Ordal). 
 

17. No hi haurà classificacions ni control de temps. 
 
 

Servei d’esports 

Ajuntament de Subirats 


