
XX VOLTA POPULAR EN BICICLETA A CULLERA

REGLAMENT

Article  1. La  regidoria  D’esports  del  M.I.  Ajuntament  de  Cullera  organitza  la  XIX
VOLTA POPULAR EN BICICLETA, que se celebrarà el dia 29 de setembre de 2019, amb
eixida a les 10.00 h. en la Plaça de la Verge i arribada al Passeig Dr. Alemany.

Article 2.  El recorregut total és de quasi 13 km. amb  algunes pujades que impliquen
una  certa  dificultat.  El  ritme és de passeig i  s’anirà  realitzant  diferents parades amb la
finalitat de reagrupar als participants.

Article  3. Les  inscripcions  seran  gratuïtes  i  es  formalitzaran  a  la  pàgina  web
www.cronorunner.com omplint totes les dades necessàries. Per a poder arreplegar el dorsal,
els menors d’edat inscrits hauran d’entregar el formulari d’autorització paterna que es facilita
al realitzar la inscripció.

“No es podran realitzar inscripcions el mateix dia de la prova”

Article 4. Podrà participar qualsevol persona amb l’únic requisit que la bicicleta NO
porte “rodetes”. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult.  A causa de la
distància i la ruta triada, es recomana que els participants siguen majors de 7 anys d’edat 

Article 5. És OBLIGATORI l’ús del casc protector per a tots els participants ja que se
circula per trams de carreteres interurbanes. No es permetrà l’eixida sense casc.

Article 6. Al punt quilomètric 5 es donarà un avituallament sòlid i líquid per a tots els
participants al pàrquing de l’hipermercat Carrefour. 

Article  7. Al  finalitzar  el  recorregut  es  realitzarà  un  sorteig  de  regals  oferits  pels
patrocinadors. Podran participar tots aquells que completen la volta i arriben a meta amb
bicicleta i dorsal.

Article 8. La prova no té caràcter competitiu. Tots els participants hauran d’atindre’s al
ritme marcat per l’organització i atendre a les seues indicacions.

Article  9. Els  únics  vehicles  autoritzats  a  seguir  la  prova seràn els  disposats  per
l’organització.

Article 10. Tots els participants pel fet de participar lliure i voluntariament, accepten les
normes  i  el  present  reglament,  declaren  encontrar-se  en  bones  condicions  físiques  i
assumeixen el risc derivat de la pràctica esportiva. Al mateix temps renuncien a tots els drets
o pretensions contra els organitzadors i  col.laboradors, així com els seus representants i
delegats, derivats dels danys que es puguen ocasionar en el transcurs de la prova.

Article 11. D’acord amb els interessos esportius de promoció, distribució i explotació
de la XX VOLTA POPULAR EN BICICLETA tots els participants en la prova cedixen els seus
drets voluntàriament a l’Ajuntament de Cullera per a la reproducció d’imatges de la prova,
publicació de llistats, etc, per mitjà de qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense
límit temporal. Al mateix temps els inscrits cedixen de manera expressa a l’organització el
dret a reproduir el nom i cognoms i la seua imatge. La organització es reserva el dret de
realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considerara, havent de comunicar-ho
en la Web i en la informació oferida.

 

http://www.cronorunner.com/
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