REGLAMENT CURSA NOCTURNA SOLIDÀRIA LA SOMNÀMBULA
16 DE JULIOL DE 2021. RODA DE TER
1. La cursa és oberta a tothom, tant a participants federats com no federats. El preu d’inscripció
és de 10 €. El preu inclou samarreta tècnica oficial, dorsal amb xip, bossa del corredor amb obsequis
i avituallament final. Les inscripcions estaran limitades a 400 participants, seguint l’estricte ordre
d’inscripció.
2. La inscripció es pot fer únicament online a www.dsport.cat fins al 15 de juliol de 2021 a les 12 de
la nit. El formulari d’inscripció s’ha d’emplenar correctament.
3. Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats
per realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes
mèdics que se’n puguin derivar. El participant eximirà l’organització de la cursa de qualsevol
responsabilitat en cas d’accident o lesió.
4. L’entrega de dorsals i xips es farà el dia de la cursa a partir de les 19.30 h i per recollir-los caldrà
mostrar el comprovant d’inscripció.
5. Els menors hauran de fer arribar abans del dia de la cursa a l’organització (a info@santtomas.cat)
el full d’autorització dels pares o tutors que es podrà trobar a la web de www.santtomas.cat.
6. El dorsal haurà de ser ben visible i portar el xip corresponent. Qui no el dugui, no passi
pels controls o no el porti a l’arribada no entrarà a la classificació.
7. No es pot seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.
8. La sortida de la cursa es farà a les 21.30 h a la passeig del Ter (sota el pont nou) de Roda de Ter.
9. El circuit per on discorre la cursa (aproximadament 7 km), i la caminada i la caminada adaptada
(aproximadament 5 km) passa per carrers de dins de la població, camins de pista i corriols. Estarà
degudament identificat i marcat amb cintes i cartells indicadors.
10. És responsabilitat dels participants portar l’equipament, calçat i material necessari (com ara un lot
o frontal i un mòbil amb bateria) per a la realització de la cursa.
11. És responsabilitat dels participants fer-se càrrec dels acompanyants menors i dels animals
de companyia que portin.
12. Cal guardar respecte absolut pels altres participants, pels organitzadors i per la natura. L’organització
es reserva el dret de desqualificar aquells participants que tinguin una actitud inadequada
o no tinguin cura de l’entorn natural.
13. És responsabilitat dels participants complir amb les mesures sanitàries del moment i amb el pla de
prevenció COVID-19 que es pot consultar a www.santtomas.cat.
14. La cursa es tancarà a les 12 de la nit, 2 hores i mitja després de la sortida. Si algú no ha arribat
en aquest termini, serà convidat a retirar-se de la cursa per algun membre de l’organització i si
decideix continuar ho farà sota la seva responsabilitat.
15. En cas de desorientar-vos, perdre-us o tenir un accident, podeu trucar al telèfon 628147813
i informar els organitzadors.
16. En cas d’abandonar la cursa, cal notificar-ho a l’organització.
17. Es lliuraran tres premis en cadascuna de les categories: femení i masculí.
18. Els resultats de la cursa es podran consultar a www.dsport.cat.
19. Els participants a la cursa donen el seu consentiment perquè les imatges captades durant la prova
es puguin fer servir per a la posterior difusió tant a mitjans de comunicació com en altres suports
(webs, butlletins, revistes, xarxes socials...) de Sant Tomàs i altres.

20. L’organització es reserva el dret d’anul·lar o modificar la prova per causes meteorològiques
o imprevistes.
21. La participació en la prova suposa l’acceptació de tota la normativa esmentada anteriorment.
Tot allò que no hi quedi especificat restarà sota la decisió de l'organització.

