Reglament cursa Pícnic Sant Antoni.
Sant Esteve d’en Bas.
Inscriure's a la cursa, implica l'acceptació del següent reglament:


Els participants accepten en la seva totalitat aquestes condicions i Reglaments i assumint
que es troben en condicions físiques i mèdiques suficients per a afrontar la prova.



L'organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus
acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa.



La cursa és oberta a tothom, sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat.



Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització firmada pels pares o tutors
legals.



Cada participant reconeix tenir contractada i en vigor una assegurança d’accidents per a la
pràctica de proves d'aquest tipus . En cas contrari, cada participant assumeix el risc
d'accident.



Caldrà dur el dorsal en un lloc visible.



No es garanteixen dorsals per totes aquelles persones que s'inscriguin fora de termini. En
cas d'esgotar tots els dorsals en les inscripcions prèvies, l'organització n'informarà
degudament a través d'aquesta web.



En cas de causes majors l’organització podrà decidir els canvis que consideri oportuns.



Obligatori respectar el perímetre de l'avituallament per llançar les ampolles buides, serà
motiu de desqualificació llençar brossa fora del perímetre i en alguna de les bosses
d’escombraries que tindrà l'avituallament.



Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, excepte
en cas que siguin extremes.



L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut en cas que ho cregui necessari.



Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l'import, si la persona inscrita no participa per
causes no imputables a l'organització.



Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol
membre de l'organització



No respectar les indicacions dels organitzadors repartits al llarg del recorregut serà motiu de
desqualificació.



Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper
qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.



Els corredors/caminaires que decideixin retirar-se de la prova tindran l'obligació de
comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada.



Els corredors desqulificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva única
responsabilitat.



L'organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar la identitat o l'edat de l'atleta.



Tots els participants hauran de respectar l'itinerari assenyalat.



Entraran a la classificació, només aquells corredors que acabin el recorregut al complert.



Les fotos que es facin durant la cursa es podran fer servir per promocionar-la.



Les reclamacions es faran per escrit una vegada hagi finalitzat la cursa.



L'organització es reserva el dret de poder desqualificar a qualsevol participant que no
compleixi el reglament o les ordres de l'organització.

