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REGLAMENT  RODANT X  TORRENT 

 

 

Article 1r. Informaciò ; El departament de mobilitat de l’ajuntament de  

Torrent organitza conjuntament amb GD Instalaciones y eventos G-esport S.L 

l’esdeveniment Rodant X Torrent, en la qual pot participar qualsevol     ciutadà 

de Torrent. 

 

Article 2n. Data, ubicació i avituallament; La gymcana tindrà lloc el         

dissabte 17 de setembre de 2022 per un circuit urbà. Eixida, a les 10.00 hores 

des de la Torre (C/ Plaça Major) i ens desplaçarem al parc central on realitzarem 

diverses activitats, en acabar les activitats l'arribada estarà situada en el      

pàrquing del Centre Comercial les Amèriques. 

 

L'organització es reserva el dret a fer qualsevol modificació del recorregut. 

 

- Hi haurà lloc d'avituallament en línia d'arribada. 

- Hi haurà una samarreta commemorativa per als quatre-cents cinquanta    

primers  en retirar el dorsal.  

 

Article 3r. Preu; El preu de la inscripció és totalment gratüit. 

 

Article 4t. Inscripció; La inscripció podrà formalitzar-se en la pàgina web 

cronorunner.com i el mateix dia de la prova. 

 

Article 5é. Plaços  d’inscripció; El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina 

web el dimecres 14 de setembre a les 23.59 hores.  

Inscripcions el dia de la prova en horari de 9.00 a 9.45 hores. 

 

Article 6é. Retirada de  dorsal; Els dorsals es podran retirar el dia de la prova 

des de les 9:00 fins les 9:45 hores en el lloc habilitat per l’organització  en la 

Torre (plaça Major).  

 

Article 7é. Retirada de samarreta; El dia de la prova de 9.00 a 9.45, re-

partida per personal de l'organització. 
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Article 8é. Regals; els regals es repartiran mitjançant un sorteig entre tots 

els participants de la gymcana. La rifa es farà amb el numere de dorsal de 

cada participant amb el qual podran participar en el sorteig de cinc cascos de 

bici, una bicicleta de muntanya, una bicicleta de passeig, un patinet elèctric i 

cinc packs de pantalons , samarreta i sabatilles en finalitzar la prova. 

 

Article 9é. Reclamacions; Les reclamacions o impugnacions són competència 

de l'organització, a qui se li han de presentar verbalment. 

 

Article 10é. Desqualificacions; Són motius de desqualificació en la carrera: 

o No mantenir una actitud cívica i esportiva en la prova. 

o No fer la totalitat de la gymcana. 

 

Article 11é. Segur; Tots els participants degudament inscrits estan  coberts  

per  una  assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents. 

Esta assegurança no és vàlida en els casos de malaltia, imprudència, negligèn-

cia, inobservança de les lleis i de l'articulat del reglament. 

 

Article 12é. Responsabilitat; L'Organització declina totes les responsa-

bilitats dels danys que els participants puguen ocasionar a terceres perso-

nes o a ells mateixos durant la prova. 

 

Article 13é. Servei Mèdic; La gymcana disposarà de servei mèdic i ambulàn-

cia en tot el recorregut. 

 

Article 14é. Anul·lacio de la prova; En cas de no realitzar-se la prova per 

motius climatològics i per altres que no siguen competència de l´organització. 

Si l´organització ho estima oportú, es buscarà una data alternativa per a la 

realització de la prova. 

 

Article 15é. Acceptació de reglament; Tots els participants, pel fet d'eixir 

a participar accepten i assumixen este reglament.  
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Article 16é. Autoritzacions; Mitjançant la inscripció a la prova, el participant 

presta el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals faci-

litades, que seran incorporades a un fitxer titularitat de GD Instalaciones y even-

tos G-esport  S.L i autoritza a que puga ser fotografiat i/o gravat en vídeo o un 

altre mitjà audiovisual per a l'ús informatiu i promoció de l'esdeveniment. 

 

Article 17é. Mesures COVID: Les mesures COVID variaren en funció de les 

restriccions sanitàries i normativa vigent en el moment de  la prova, el contingut 

del qual serà de compliment obligatori per tots els participants de la prova, a més 

de voluntaris i membres de l'organització.  

 

Article 18é. Animals: No es permet participar amb animals que no siguen gos-

sos guia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organització    

 

 

 

 

 

Torrent, 2 d’agost de 2022 


