REGLAMENT
5a CURSA DREAM RUNNERS PUIGCERDÀ
L’Ajuntament de Puigcerdà organitza, el 15 d'agost de 2017, la 5a edició de la CURSA DREAM RUNNERS PUIGCERDÀ-LA CERDANYA ,
amb el suport de la Fundació IPI COOPERACIÓ i la Diputació de Girona.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància assignada a la seva categoria com aquest reglament.
SORTIDA I ARRIBADA estaran situats a la zona de l’Estany-Parc de Puigcerdà.
El recorregut de la cursa estarà senyalitzat i comptarà amb controls d'orientació en tot el recorregut.
Les curses BÀSIC i 10 KM DREAM RUNNERS seran cronometrades mitjançant el sistema de xip ChampionChip. S'accepta l'ús del xip
de propietat altrament dit xip Groc. Es obligatori portar el xip al turmell o lligat al calçat esportiu. El xip es intransferible i el mal ús del
mateix implica la desqualificació.
Tots els participants a les curses ho faran amb un dorsal que és obligatori portar ben visible.
La 10 KM DREAM RUNNERS i OPEN DREAM RUNNERS es donaran per tancades a les 2h 30m després de la sortida.

LÍMIT DE PARTICIPACIÓ
La cursa està limitada a 2000 participants.

CATEGORIES, HORARI , DISTÀNCIES
CURSA

CATEGORIA

EDAT

MINI DREAM RUNNERS
MINI DREAM RUNNERS
MINI DREAM RUNNERS
MINI DREAM RUNNERS
BÀSIC DREAM RUNNERS
BÀSIC DREAM RUNNERS
10 Km DREAM RUNNERS
Open DREAM RUNNERS

Xumets
Xics
Xerrics
Menuts
Vailets
Sagals
Majors
Open passejada

0 a 3 anys
4 a 5 anys
6 a 7 anys
8 a 9 anys
10 a 12 anys
13 a 15 anys
+ 16 anys
Totes les edats

HORA SORTIDA
APROXIMADA
12:30 h
12:20 h
12:10 h
12:00 h
11:45 h
11:30 h
09:30 h
10:00 h

DISTÀNCIA
APROXIMADA
50 m
200 m
400 m
700 m
1.1 Km
1.7 Km
10 Km
6.5 Km

CIRCUIT
Estany
Estany
Estany
Estany
Circuit exterior
Circuit exterior
Circuit exterior
Circuit exterior

La categoria d’inscripció correspondrà a l’edat que tingui el participant el dia 31 de desembre 2017. Tot error en la inscripció
de l'any de naixement invalidarà la classificació.
En cap cas es podrà participar en una cursa de distància inferior o superior a la que pertoca per la categoria del/la participant.
A tot participant se li lliurarà una bossa amb diversos obsequis de les empreses participants, així com una samarreta (segons
disponibilitat de talles).

Ajuntament de Puigcerdà
Plaça de l’Ajuntament, 1 972880650
17520 PUIGCERDÀ
17520 - PUIGCERDÀ

REGLAMENT ESPECIAL DE LA CURSA MINI DREAM RUNNERS.
L’organització considera que l’esperit de les curses mini és que els nens i nenes aprenguin a participar i gaudeixin corrent. Per aquest
motiu:
●
●
●

No es realitza cap classificació ni es donen premis a la cursa mini.
Cada participant rebrà un obsequi.
Els nens i nenes de 0 a 3 anys , podran córrer acompanyats per un adult.

SERVEIS DE LA COMPETICIÓ
La cursa comptarà amb servei mèdic.
Hi haurà servei de guarda bosses i WC en el Club Poliesportiu Puigcerdà.
A la cursa de 10 km hi haurà un avituallament en el Km 5 i avituallament d’arribada en totes les curses.

INSCRIPCIONS. TERMINI MÀXIM D'INSCRIPCIÓ:
1. Per internet mitjançant el servidor d’inscripcions d’Albecam: Termini d’inscripció fins les 12.00 h del 14 d’agost
2. Presencialment a les oficines de Turisme de Puigcerdà i de La Cerdanya: Termini d’inscripció fins les 12.00 h del 14 d’agost
3. Presencialment a la Pl. Santa Maria: dissabte i diumenge 5-6 i dissabte, diumenge i dilluns 12-13-14 d’agost
de les 10.00 matí fins a les 19.00 h. Important: No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa.

PREU INSCRIPCIONS
MINI DREAM RUNNERS
0 A 9 ANYS

BÀSIC DREAM RUNNERS
10 A 15 ANYS

10 Km DREAM RUNNERS
+ 16 ANYS

Open DREAM RUNNERS

5€

10 € (lloguer de xip inclòs)

15 € (lloguer de xip inclòs)

13 €

Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import de la mateixa perquè la recaptació va destinada a un projecte de salut materno
infantil d’Etiòpia desenvolupat per la Fundació IPI-COOPERACIÓ i a la FUNDACIÓ ADIS (30 %), que treballa per a la integració social dels
discapacitats de la Cerdanya.

RECOLLIDA DE DORSALS I XIP
A la Pl. Santa Maria, el dia anterior a la cursa, 14 d’agost. De les 10.00 matí fins a les 19.00 hores.
El mateix dia de la cursa, en el lloc de la sortida. De 8.00 a 9.00 h.
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CLASSIFICACIONS I PREMIS
Hi hauran classificacions per les curses BÀSIC i 10 KM DREAM RUNNERS.
Hi hauran premis per el 1r,2n 3r classificat per categories /masc.-fem de les curses BÀSIC i 10 KM DREAM RUNNERS.

REGALS
Tots els participants tindran un record de la cursa DREAM RUNNERS

DOCUMENT DE DECLARACIÓ DE L’ESPORTISTA
La declaració de l’esportista estarà a disposició en el moment de la inscripció tant a la inscripció online com en els punts físics
d’inscripció. Per poder participar, és obligatori que el participant o el seu representant legal en cas de menors o incapacitats
coneguin i acceptin expressament tots els seus termes.
L´organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l´edat de l´atleta.

AUTORITZACIÓ MENORS DE 18 ANYS I INCAPACITATS
Per poder participar, els menors d’edat o incapacitats hauran de fer la inscripció acompanyats pels seus pares mares o tutors legals
que els assistiran i acceptaran els termes de la inscripció.
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V CURSA DREAM RUNNERS PUIGCERDÀ, 15 D’AGOST 2017.
DOCUMENT DECLARACIÓ DE L’ESPORTISTA
Com a participant inscrit a la cursa Dream Runners o com representant legal actuant en nom d’un menor o incapacitat inscrit a la cursa
he llegit i accepto el reglament de la cursa i la següent declaració:
 Que el sol fet d'inscripció a la cursa implica que he llegit i accepto el reglament, que es troba a la pàgina web de la cursa i als taulells
dels punts d’inscripció física.
 Que declaro estar en bona forma física, haver-me entrenat suficientment per acabar la cursa i haver comprovat el meu estat de salut
per un mitjà autoritzat. Que estic físicament preparat per la competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte
físic o lesió que pugui empitjorar per la meva participació a la prova. Si durant la cursa, patís algun tipus de lesió o qualsevol altre
circumstancia que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de la Organització lo abans possible.
 Que sóc conscient de que la participació a la cursa, pot comportar un risc afegit per els participants. Per això, assisteixo de pròpia
voluntat e iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la meva participació.
 Que sóc responsable de ser autosuficient per tota la durada de la cursa i que disposo els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per poder participar-hi , i del material esportiu adequat.
 Que em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per la organització, així com a mantenir un
comportament responsable que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré
les decisions que prenguin els responsables de la organització (jutges, mèdics i organitzadors) en temes de seguretat.
 Autoritzo als serveis mèdics de la prova, a que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pugues necessitar estant o no en
condicions de sol·licitar-la. Em comprometo a abandonar la prova si ells ho estimen necessari per la meva salut.
 Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix,
mitjançant fotografies , pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a
la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.
 Accepto que l’organització és reserva el dret de variar total o parcialment l’itinerari de la cursa, inclosa la suspensió en cas de força
major d’acord amb el criteri de l’organització.
 El participant, pel sol fet de participar en aquesta prova , accepta aquest reglament . La seva interpretació i tot allò que no quedi
expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.
 Participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat a la prova. Per això, eximeixo de qualsevol responsabilitat a la
organització, col·laboradors, patrocinadors i qualsevol altre participant, por qualsevol mal físic o material.
 He estat informat de que les dades personals que he facilitat per a la inscripció seran incorporades en un fitxer propietat de l'Ajuntament
de Puigcerdà amb la finalitat de gestionar les inscripcions, el que inclou la publicació dels noms i cognoms dels inscrits i la classificació final
després de l'esdeveniment al web de la cursa (CronoSports ALBECAM). Consento expressament en aquests tractaments.
 Les dades de les inscripcions seran cedides a la Fundació IPI cooperació amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, enviar
publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes. Consento expressament en aquests tractaments ·


Puc exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les meves dades, en el cas de l’’Ajuntament de
Puigcerdà mitjançant un correu a ajpuigcerda@puigcerda.cat o bé enviant un correu ordinari a Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de
l’Ajuntament, 17520 Puigcerdà. En el cas de IPI Cooperació, mitjançant un correu a info@dreamrunners.org o bé enviant un correu ordinari
a IPI Gran Via de les Corts Catalanes 646, 1r 2a 08007 Barcelona.
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