REGLAMENT 2020
1ra. CURSA DE LA DONA
1. El Club Atlètic Igualada i l’ Ajuntament d’ Igualada, el proper 19 d’abril organitzen
la 1ra. CURSA DE LA DONA, Cursa Solidaria, no competitiva, poden prendre-hi part
totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció d’ edat, sexe o nació.
2. Distància de 5km. amb un circuit urbà, passant pels llocs mes emblemàtics de la
Ciutat.
La SORTIDA i ARRIBADA, serà a la Rambla de Sant Isidre.
L’ HORA DE SORTIDA ES A LES 10h. a les 9,45, farem una mini sessió de Zumba
per fer l’ escalfament.
INFORMACIO ACTUALITZADA DE LA CURSA I INSCRIPCIONS A LA PÀGINA web:
www.clubatleticigualada.com inscripcions obertes fins el 16 d’ abril.
PUNTS D’ INSCRIPCIÓ PRESENCIAL (fins el16 de abril) a MARATHON ESPORTS
Carrer de la Torre, 9 IGUALADA.
Les inscripcions fetes fins el dia 14 d’ abril podran ser personalitzades.
No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa
3. Drets d’ inscripció son 10€ (2€ per l’ Associació de Prematurs de Catalunya – SOM
PREMATURS).
4. Totes les participants, al recollir el seu dorsal tindran la corresponent samarreta
al·legòrica del dia de la Cursa.
5. Un cop acabada la cursa podran gaudir de l’ avituallament final.
AL SER UN ESDEVINIMENT NO COMPETITIU L’ ORGANITZACIÓ FACILITARÁ UN
OBSEQUI A LES TRES PRIMERES QUE CREUIN LA RATLLA D’ ARRIBADA.
6. RECOLLIDA DE PITRALLS: es podran recollir al pati de l’ Ateneu Igualadí, el dissabte
de 10 a 13h. i de 16 a 18h. i al mateix dia de la cursa dues hores abans a
7. La participació a l’ esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc de les
participants de la cursa. L’ organització te contractada una assegurança de
responsabilitat civil i de cobertura esportiva.
L’ Organització declina tota responsabilitat derivada dels danys que les participants
puguin ocasionar durant la prova, a si mateixes o a terceres persones
8. L’ Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per
raons de causa major.
9. PROTECCIO DE DADES:
Segons estableix el Reglament(UE)2016/679, del 27 d’ abril de 2016 del Parlament
i Consell Europeu de protecció de dades de caràcter personal. Les dades que es
facin constar en el formulari s’ incorporaran a un fitxer propietat del Club Atlètic
Igualada, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’ inscripció, tanmateix li

podran ser enviades comunicacions informatives sobre activitats del club i/o
entitats relacionades en aquest esdeveniment, preservant en tot moment la
confidencialitat de les seves dades.
En aquest moment podreu exercitat els vostres drets d’ accés, cancel·lació
oposició i rectificació de les vostres dades on son incorporades, podeu contactar
amb el responsable del fitxer a la següent adreça cai@clubatleticigualada.com
o be per correu ordinari a l’ Avinguda del Estadi s./n.
10.Les imatges que es prenguin a les participants de la prova, es podran utilitzar per
la difusió de la mateixa en properes edicions. Les participants permeten que el
seu nom, cognoms i any de naixement apareguin a les llistes publiques d’ inscrits.
11.Pel sol fet de participar en la 1ª Cursa de la Dona d’Igualada s’accepta el present
reglament, tot allò que quedi fora d’ ell resta sobre la decisió de l’ Organització.
12.Hi haurà servei de guarda-roba.

