SANT SILVESTRE NOCTURNA PEL XÚQUER
RIOLA
REGLAMENT:
Article 1r- L’AJUNTAMENT DE RIOLA organitza la III Sant Silvestre
Nocturna pel Xúquer de Riola, en la qual podrà participar qualsevol
persona, sense distinció de sexe, raça o nacionalitat.
Article 2n- La prova tindrà lloc dissabte 28 de desembre de 2017 a les
20:00 hores, per un circuit de 4.800m, amb curses infantils a partir de les
19:30
Article 3r- Les inscripcions seran gratuïtes. El dia de la prova, hi haurà
inscripcions a 2€.
Cal portar 1kg d’aliment no pereceder per retirar el dorsal. Els aliments
seran per al banc d’aliments del poble.
Article 4t – Les inscripcions online es tancaran el 26 de desembre de 2016 a
les 23:59:59
Una vegada inscrit, qui no puga assistir pel motiu que siga, ha d’enviar un
correu a info@cronorunner.com per cancel·lar l’inscripció per a deixar el
seu dorasl lliure per a altra persona.
Article 5é- Els trofeus seran per als 3 primers absoluts. També a la millor
disfressa individual i col·lectiva. Curses infantils NO COMPETITIVES
CATEGORIA
3-5 ANYS
6-8 ANYS

DISTANCIA
50m
100m

9-10 anys

250m 1 volta

11-13 anys

500m 2 voltes

HORA
19:30
A
continuació
A
continuació
A
continuació
20:00

ABSOLUTA (14
4800m
anys en endavant)
Per a la participació en la prova ES IMPRESCINDIBLE l’ús de frontal, ja
que hi ha 2km de trajecte sense llum.

SANT SILVESTRE NOCTURNA PEL XÚQUER
RIOLA
Podran participar tots majors de 14 anys amb bona condició física que no
pose en perill la seua integritat.
Article 6é- L’entrega de dorsals es farà el mateix dia de la prova fins a mitja
hora abans de començar.
Article 7é- Les reclamacions o impugnacions són competència
l’organització de la prova, al qual li s'han de presentar verbalment, fins 30
minuts després de donar-se els resultats oficials. La decisió serà inapel·lable.
L’organització vetlarà pel cumpliment d´aquest Reglament.
Article 8é- Seran desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut
complet.
Article 9é- L'Organització declina totes les responsabilitats de possibles
danys que els corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells
mateixos fisics o morals durant la prova,com a conseqüència de patiment,
lesions, imprudencia o negligència, així com la falsificació de dades del
participant a la inscripció.
De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica
15/1999,de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que les
dades facilitades seran incorporades a un fitxer.
La inscripció en el present prova suposa el consentiment del titular per al
tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la
publicación d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els
interessos promocionals de la prova, els inscrits cedeixen de manera
indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua
imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació
(premsa escrita, Internet, radio o televisió).
Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint-se per escrit a l’entitat organitzadora.
Article 10é- Hi haurà un servei mèdic i d'ambulància en Meta.
Article 11é- Tot participant pel fet d'inscriure´s, declara haver llegit i
accepta aquest reglament.

