Reglament de la 1a Cursa pel Treball Digne de la UGT de Catalunya
1. La UGT de Catalunya, amb la collaboració de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, organitzen la 1a Cursa pel Treball Digne, que es realitzarà el proper dia
5 d’octubre a les 10 del matí. La Cursa pel Treball Digne tindrà un recorregut
únic de 7 km, amb sortida al Pavelló Municipal d’Esports i arribada a les pistes
d’atletisme.
2. La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, i
nascuts a partir del 1998. Tots els participants, pel fet de prendre la sortida,
accepten el present reglament. Els menors d’edat que participin a la cursa
hauran de presentar un consentiment dels pares o del tutor legal i seran ells els
responsables dels contratemps que es puguin produir durant el
desenvolupament de la cursa.
3. A tots els participants de la cursa de 7 km se’ls entregarà un obsequi.
4. Els atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. El personal de
l’organització s’encarregarà d’aplicar aquesta normativa.
5. El control de la cursa així com la classificació es farà mitjançant el sistema
CHAMPIONCHIP, que es lliurarà conjuntament amb el dorsal. No serà vàlid
cap altre xip per al control de la cursa.
6. L’organització demanarà el DNI o similar per comprovar la identitat i edat de
l’atleta al recollir el dorsal. Si recolliu el d’un altre participant és necessari
presentar el DNI original o fotocòpia de l’altre participant.
7. Hi haurà els serveis següents: servei mèdic, carpa de trobada de voluntaris i
guarda-roba.
8. La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc
dels/les participants. Els/les participants en el moment de la seva inscripció,
manifesten trobar-se físicament aptes per a l’esdeveniment. L’organització
declina tota la responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar
durant la prova, ocasionar-ne ells/es mateixes o derivar d’ells/es a tercer/es. Els
servei mèdic tindrà la potestat de retirar de la cursa qualsevol participant que al
seu parer no es trobi en condicions físiques o psíquiques de continuar.
9. Tot participant dóna el seu consentiment perquè la UGT de Catalunya o
terceres entitats, facin 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. D’acord amb el que
estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la protecció de dades
personals, el participant podrà exercir el seu dret a aquests fitxers amb
l’objectiu de rectificar o cancellar de forma parcial o total el seu contingut. Per
exercir aquest dret, haurà de sollicitar-ho per escrit al domicili social de la 1a
Cursa pel Treball Digne de la UGT de Catalunya, c/ Esteve Terrades, 30-32 de
Granollers.

10. Les reclamacions s’acceptaran exclusivament fins a les 23.59 del mateix
dia de la cursa, a ugt@nom.ugt.org. L’organització resoldrà sobre qualsevol
incident no contemplat en aquestes normes, sense possibilitat d’apellació.
11. L’organització es reserva el dret a canviar la data o recorregut, o cancellar
l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació i sense
que es retornin els diners de la inscripció per motius meteorològics i/o de
seguretat.
2. Els drets d’inscripció a la cursa són:
a) 12 euros per als participants sense xip i 10 euros per als participants amb
xip.
Una part de la inscripció es dedicarà al projecte Aliança humanitària per a
l’alimentació de la Creu Roja.
13. L’últim dia d’inscripció via web serà l’1 d’octubre. La inscripció es podrà fer
a la WEB. www.championchip.cat i a www.ugt.cat.
a) Hi haurà 50 places per inscriure’s el mateix dia de la cursa a partir de les
8.00 del mati fins a les 9.00.
14. Premis.
a) Trofeu per als tres primers atletes de la classificació general masculina i
femenina. Premi especial al participant més jove i al més veterà.
15. L’entrega de dorsal es farà al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez
Oliver. Av. Francesc Macià, s/n de Parets del Vallès:
a) Dissabte 4 d’octubre de 10 a 14 i de 16 a 19.30.
b). Diumenge 5 d’octubre de 8 a 9.30.
16. El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació d’aquest reglament.
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