REGLAMENT 2º SANT SILVESTRE VIRTUAL CIUTAT DE TORRENT

Article 1.- Presentació.
La Fundació Esportiva Municipal de Torrent i GD Instalaciones y
eventos G-esport S.L organitzen la 2ª Sant Silvestre Virtual Solidària Ciutat
de Torrent. La segona carrera virtual de la localitat que es pot realitzar durant
les dates del 22 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022, podent
participar en la mateixa totes les persones adultes que ho desitgen i els
menors acompanyats pel seu pare/mare, tutor/a.

Article 2.- Inscripcions.
La inscripció serà totalment gratuïta, a partir del 21 de desembre de
2021.
•

Per internet: www.cronorunner.com del 21 de desembre al 7 de
gener, fins les 23.59 hores.

•

La inscripció té un apartat de donació solidària.

•

Els menors d'edat, hauran de ser inscrits per un adult, sempre sota la
responsabilitat d'aquest.

•

Totes aquelles persones inscrites en aquest període podran accedir als
premis que ofereix la prova.

Article3.- Dorsals.
Els dorsals seran personalitzats amb el nom de cada persona inscrita
en la prova, que podran descarregar-se des de la pàgina web de
www.cronorunner.com
Article 4.- Recorregut.
El recorregut serà de lliure elecció tant en la distància (mínim 2.000
metres) com en la ubicació i es realitzarà en les dates compreses del 22 de
desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 a les 23:59 hores.
Per a accedir als sortejos de regals de la 2ª Sant Silvestre Solidària
Virtual Ciutat de Torrent, s'haurà de complir amb els requisits que es recullen
en l'article 6 d'aquest Reglament.

Article 5. - Edició Virtual.
Edició en format virtual. Serà obligatori descarregar-se l'aplicació
Wikiloc (recomanada per l'organització) de l'App Store (gratuïta) o una altra
aplicació similar com Garmin o Strava.
Aquesta aplicació serà l'encarregada de registrar la distància, temps i
data de la participació en la prova.
En cas de participar amb una altra App, aquesta haurà de complir amb
els requisits d'enregistrament de ruta, distància, temps i data.

Article 6.- Sorteig de regals.
Són dos els sortejos en els quals es pot participar, sent aquests
acumulables i ni hauran onze regals. El resultat dels sortejos es donarà a
conéixer el dia 15 de gener en les xarxes socials de la FDM Torrent.

6.1 Sorteig participaciò en la prova.
1.

Recórrer mínim 2.000 metres en una ubicació de lliure elección.

2.
Gravar
el
recorregut
i
enviar-lo
al
correu
electrònic
info@cronorunner.com amb el teu nom, cognoms i número de dorsal.
3.
Aquests participants entraren en el sorteig de les deu targetes de 80
euros cascuna per a comprar en els comerços de Torrent.

6.2 Sorteig foto.
1.
Desde el día 22 de desembre fins al 9 de gener de 2022 se disposarà
d'un photocoll personalitzat de la prova en l'antic mercat de la plaça Major,
junt al l’exposició “Leyendas del Deporte”.
2.
Fotografiar-se i pujar la foto a Facebook o Instagram amb el nom,
cognoms i número de dorsal en la descripció i afegir l'etiqueta
#santsilvestretorrent2021
3.
La fotografía que tinga mes “Likes”, fins al 9 de gener a les 23:59 serà
la guanyadora del sorteig.
4.

Aquests participants entraren en el sorteig d’un patinet elèctric.

*En cas de participants que convisquen en el mateix domicili, podran pujar
fotos grupals.
Article 7.- Consentiment protecció de dades.
S'autoritza a l'organització de la carrera en format virtual, al fet que puga
rebre fotografies i/o enregistraments dels participants de la carrera i puguen
ser publicades en la web i mitjans autoritzats per la Fundació Esportiva
Municipal de Torrent, així com de l'Ajuntament de Torrent.

Article 8.- Acceptació del Reglament.
Tots els participants, pel fet de prendre part de la prova accepten i
assumeixen el present reglament.

Article 9.- Canvis i modificacions.
L'Organització de l'esdeveniment es reserva el dret de realitzar qualsevol
tipus de canvi i/o modificació pertinent amb motiu de vetlar per la seguretat
i el bon desenvolupament d'aquest.

A Torrent a 20 de desembre de 2021

Torrent viu l´esport

