INSCRIPCIONS 5a CURSA JOVE
La cursa està oberta a la participació de qualsevol persona (en el cas dels menors de 14
anys, caldrà autorització prèvia dels tutors legals).
Les inscripcions estaran obertes fins el dia 27 de març de 2020 a les 9h a través del web
municipal www.pinedademar.org i del web www.gesport.cat.
La inscripció anticipada tindrà un cost de 5 € (amb xip propi) i de 7 € (amb xip de lloguer). La
inscripció el mateix dia de la cursa tindrà el mateix cost.
Els alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT) del curs 2019-2020 no pagaran preu
d'inscripció, donat que han estat formant part de l’organització de l’esdeveniment.

REGLAMENT
La cursa tindrà hora de inici a les 10:00h del matí de diumenge 29 de març de 2020, amb
sortida i arribada a Pineda de Mar.

CATEGORIES:
S’estableixen les següents categories, que s'hauran d'especificar en el moment de fer la
inscripció:

- Masculina:
- Menors de 18 anys
 opció 5 km
 opció 10 km
- A partir de 18 anys:
 opció 5 km
 opció 10 km

- Femenina:
- Menors de 18 anys
 opció 5 km
 opció 10 km
- A partir de 18 anys
 opció 5 km
 opció 10 km

SISTEMA DE CRONOMETRATGE
El recorregut estarà perfectament marcat i es senyalitzarà amb punts quilomètrics. Hi haurà
sistema de cronometratge per poder mesurar el temps dels participants.
Els corredors sense dorsal no podran sortir ni entrar a meta. Personal de l’organització
s’encarregarà d’aplicar aquesta normativa.
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RECOMANACIONS I ALTRES
Es marca un temps màxim de 60 minuts per la finalització de la cursa de 5 km i de 120
minuts per a la finalització de la cursa de 10 km. Aquest temps no ha d'impedir a ningú
participar i acabar-la amb total normalitat.
L’organització podrà modificar el recorregut si per causes alienes o de força major fos
necessari. També podrà modificar el reglament si les circumstàncies així ho aconsellen o
obliguen.
Es recomana venir en transport públic o caminant per evitar problemes d’aparcament.
Els corredors assumiran els danys o perjudicis que puguin ocasionar a si mateixos o a
terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.
Es comptarà amb un servei d’avituallament de beguda i fruita als km 5 i 10 de la cursa.

RECOLLIDA DE DORSALS I BOSSA DEL CORREDOR
Els participants de la cursa rebran una bossa amb la samarreta i obsequis en finalitzar la
cursa.
Els dorsals es recolliran previ inici de la cursa, el mateix dia a partir de les 9:00h del matí.
Es farà una estimació de mides de samarretes segons distribució habitual en curses
d’aquest tipus. En el moment de lliurar la bossa del corredor es podrà demanar la mida
desitjada fins esgotar les existències, a partir d’aquell moment es lliuraran les mides que
quedin. Es garantiran samarretes fins a la data límit d’inscripcions.
L'organització demanarà DNI o document que permeti comprovar la identitat i edat de l’atleta
al recollir el dorsal. Si recolliu el d'un altre participant es necessitarà DNI original o fotocòpia
de l'altre participant.

TROFEUS I OBSEQUIS PER CATEGORIES
Es premiarà amb trofeu als tres primers de cadascuna de les categories, en funció de les
edats i distàncies: masculina i femenina.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Tot participant a la cursa pel fet d’inscriure’s a la mateixa dona el seu consentiment per a
que per sí mateix o per terceres entitats, es faci ús de les imatges de la prova per a la seva
promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva,
promocional o comercial de les seves dades personals.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, L’AJUNTAMENT DE
PINEDA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre
Protecció de Dades:
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Responsable:
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
P0816200J
Plaça Catalunya, 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
93 767 15 60
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Gestió de les activitats esportives organitzades per l'Ajuntament de Pineda de Mar.






Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de
l’interessat que atorga a través de la seva sol·licitud d'inscripció a l'activitat "4a
Cursa Jove de Pineda de Mar", a la pàgina web www.gesport.cat,
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el
dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta
administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les
seves dades personals a https://seu.pinedademar.org

L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves
dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

RECORREGUT
Sortida i arribada a la Platja dels Pins de Pineda de Mar (zona antigues casernes de la
Guàrdia Civil). Circuit de 5 km a través del Passeig Marítim de la Platja dels Pins i de la
Platja dels Pescadors (Pineda de Mar) i de la Platja de les Dunes (Santa Susanna). La cursa
de 5 km consistirà en una única volta al circuit i la de 10 km seran dues voltes.
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LOCALITZACIÓ

RESULTATS I IMATGES
L'organització comptarà amb un fotògraf oficial que agafarà imatges dels diferents aspectes
del desenvolupament de la cursa, inclosos els i les participants. Un cop finalitzada la cursa,
des de l'organització es pujaran a internet les imatges a través dels següents mitjans de
difusió:





www.gesport.cat
Bloc del PTT Pineda de Mar
Instagram (cursajove)
Facebook (5ª edició Cursa Jove PTT Pineda de Mar)
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