Normativa

Formulari d’inscripció

Aquesta cursa i/o caminada no és competitiva; és oberta a tothom, sense distinció de
categoría, edat, sexe o nacionalitat.

Nom i cognoms

HORA:

Entitat/Equip

Població

Caldrà tenir presents les recomanacions
següents: fer ús de roba cómoda i de calçat
adient per caminar i/o correr; fer un escalfament previ; en cas d’esgotament, fer una
petita parada i seguir les indicacions
mediques (prèvies a la cursa).

Telèfon

És obligatori:

Adreça

E-mail
Data de naixement
DNI

DORSAL NÚM.

Núm. ________ Pis ______ Porta

Manifesto que conec i accepto les normes que regeixen la cursa en la qual sol·licito
participar. Amb la meva signatura, allibero els organitzadors i els patrocinadors
d’aquest esdeveniment de qualsevol responsabilitat en cas de lesió, pèrdua, substracció, dany sofert o causat per mi (o per la persona sota la meva tutela).
Així doncs, concedeixo permís per l’ús de la meva imatge (reproducció, distribució,
comunicació pública, xarxes socials i tractament de la imatge en suport digital).
Així mateix, certifico que estic en bona salut física.

Signatura Participant/ Responsable del menor d’edat participant

Llei de protecció de dades

L’informem que l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) tractarà les dades personals facilitades, així com els
derivats de la relació, per a la inscripció i gestió de la cursa, l’enregistrament i difusió de l’esdeveniment en mitjans
de comunicació, web de l’AECC i xarxes socials, així com l’enviament de notícies sobre l’AECC. La base legitimadora
per al tractament és el consentiment de l’interessat mitjançant la inscripció a la XVII Santa Coloma en Marxa Contra
el Càncer. Les dades seran conservades durant 5 anys després de la finalització de l’esdeveniment. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades en qualsevol moment a través
d’una sol·licitud per correu electrònic al delegat de Protecció de Dades de l’AECC. E-mail: dpo_aecc@aecc.es.
Igualment pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades a www.agpd.es si entén vulnerats els
seus drets.
Autoritzo el tractament de la meva imatge en cas de gravació de l’esdeveniment al qual em
subscric, així com a la publicació a la web de l’esdeveniment, web de l’AECC i xarxes socials de
l’AECC i xarxes socials de l’Ajuntament de Santa Coloma.
Autoritzo la recepció de comunicacions a través de correu electrònic sobre notícies i
esdeveniments relacionats amb l’AECC.
Menors de 14 anys: Autoritzo el tractament de les dades personals del menor inscrit en qualitat de
tutor legal.

- Fer ús de la mascareta dins de la instal·lació fins al moment de caminar o córrer i
després de realitzar l’activitat.

Informació
Lloc: Camp d’Atletisme Antonio Amorós.
Av. Pallaresa, 1.
Dia: 24 d’octubre
Horari: De 9 a 14 h.
Es realitzaran sortides cada 30 minuts.
places limitades degut a la situació d’emergència sanitària.
Encercla la teva hora de sortida:
Només corredors/es:
9.00 h

9.30 h

- Mantenir la distància de seguretat.

Només caminants/es:

No es permet fer la cursa i caminada amb
animals, a excepció dels gossos pigall, ni
tampoc participar en modalitats que no
corresponguin en aquesta cursa com poden
ser patins, skates, bicicletes, tricicle, handbikes, entre d'altres.

10.00 h

10.30 h

11.00 h

11.30 h

12.00 h

12.30 h

13.00 h

13.30 h

No es permet menjar dins de la instal·lació.
Per participar-hi, cal haver formalitzat prèvia i
correctament la inscripció juntament amb la
declaració responsable. Caldrà fer el
pagament de la inscripció i recollir el dorsal.
La inscripció es podrà formalitzar en tots els
punts indicats fins el 22 d’octubre de 2021.
Les i els participants es fan responsables dels
danys i perjudicis que puguin ocasionar a
altres participants, a si mateixos o a terceres
persones físiques o jurídiques. l’organització
declina qualsevol responsabilitat al respecte.
Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest
reglament. Tot allò que no hi estigui previst,
serà d’aplicació el que decideixi l’organització
de la cursa.

Més informació i inscripcions
a bit.ly/AECCSantaColomadeGramenet
escanejant el codi QR
gramenet@aecc.es

Distància del recorregut: 1 milla (1, 609 km),
4 voltes a les pistes d’atletisme.
Preu de la inscripció: 8 €
La inscripció inclou: Samarreta tècnica,
dorsal i refrigeri.
El dia de la cursa hauràs d’arribar 30
minuts abans de la teva hora de sortida.
I disposaràs d’un temps màxim de 30
minuts per completar el recorregut al camp
d’atletisme.

Inscripcions presencials
del 4 al 22 d’octubre a:
Església Major (carpa)
Dilluns, dimecres i divendres
de 10.30 a 13h i de 17 a 19 h.
Església Santa Rosa (carpa) i
Fundació Tallers
Dilluns, dimecres i divendres
de 10.30 a 13h.
CER
Tots els dies en l’horari habitual.

La recaptació es destinarà a la prevenció, la recerca i la lluita contra el càncer.

