REGLAMENT V CURSA SOLIDÀRIA de l’OBRA SALESIANA SANT BOI
L’Escola Salesiana Mare de Déu dels Dolors i l’ONG Vols organitzen la 5a Cursa
Solidària, que se celebrarà el diumenge 28 de gener de 2018 amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Creu Roja, Editorial Edebé, Arts Gràfiques
Salesians Sarrià i Club Atletisme Sant Boi.
1. La cursa és oberta a tothom sense límit d’edat, gènere o nacionalitat.
2. La cursa consta de 6 categories. La distància del recorregut i els horaris de sortida de
cada categoria i del lliurament de premis i altres seran els següents:
09:30 h. Categoria A - Adults: 4 km (3 voltes al circuit urbà).
10:00 h. Categoria B - ESO: 2’7 km (2 voltes al circuit urbà).
10:30 h. Categoria C - 5è /6è EP: 800 m (2 voltes camp de futbol).
10:40 h. Categoria D - 3r /4r EP: 600 m (1 volta i 1/2 camp de futbol).
10:50 h. Categoria E - 1r/2n EP 400 m (1 volta camp de futbol).
11:00 h. Categoria F - EI 200 m ( ½ volta al camp de futbol).
11:30 h. Lliurament de premis i posteriorment sorteig dels premis.
3.

L’import de la inscripció serà de 5 € i gratuïta pels menors de dos anys.
La totalitat dels diners recaptats de les inscripcions anirà destinada al projecte solidari
de
l’ONG
VOLS
"No
hi
ha
somnis
impossibles.
Endavant!"
(http://nohihasomnisimpossibles.org).
Alhora, volem que aquesta iniciativa solidària es realitzi mitjançant l’esport, perquè
també ho considerem un aspecte important a potenciar en la nostra societat entre les
persones de qualsevol edat.
Finalment, amb la cursa voldríem aplegar infants i joves, adults i famílies i poder gaudir
d’una jornada festiva, tot fent presents els valors esmentats.

4.

La cursa serà de caire lúdic-esportiu i solidari. Hi haurà obsequi i medalla per la
primera, segona i tercera posició de cada categoria i gènere.

5.

Cada participant haurà de portar el dorsal ben visible durant tot el recorregut.

6. Hi haurà punts de controls al llarg del recorregut. En finalitzar la cursa hi haurà un punt
d’avituallament de líquid i sòlid.
7. Inscripcions:
Per formalitzar la inscripció caldrà omplir el formulari amb les dades que s’hi demanen.
Caldrà accedir-hi a aquest formulari a través de les pàgines web de l’Escola
(http://santboi.salesians.cat/cursasolidaria2018).
L’organització confirmarà la inscripció via e-mail a tots els participants. També es
recordarà el caràcter solidari de la cursa i es donaran les indicacions necessàries
referents per fer efectiva la inscripció i aspectes de caire organitzatiu.
El període d’inscripcions comença el dia 8 de gener i acaba el 24 de gener.

8. Recollida de dorsals:
Punt de recollida de dorsals dins del recinte de l’Escola Salesiana, el divendres 26, de
17 a 19 h. i/o el mateix diumenge 28 de gener del 2018 a partir de les 8:30 h. En aquest
últim cas, es recomana venir una hora abans de la sortida de la cursa en la que us heu
inscrit per tal de gestionar el lliurament de dorsals correctament.
9. Informació:
Pot trobar-se tota la informació relativa a l’activitat a les pàgines web de l’Escola
(http://santboi.salesians.cat/cursasolidaria2018) i de l’ONG VOLS-Sant Boi
(http://www.ongvols.org/ca/).
10. Assegurança
Per la realització de l’esdeveniment, es contractarà una assegurança d’assistència
sanitària i la responsabilitat civil està coberta per la pòlissa de la Institució. Hi haurà
servei d’ambulància.
11. La prova només podrà ser suspesa per inclemències del temps o qualsevol altre
problema. En aquest cas, s’ajornarà i es realitzarà un altre dia. La organització
informarà (via e-mail) als participants de la propera data.
12. La cursa admetrà un màxim de 400 participants entre totes les categories.
13. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin
causar o causar-se els/les participants i espectadors/ores durant aquest acte.
14. La inscripció comporta l’autorització expressa de la cessió de la imatge personal dels
corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà de comunicació. La
distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre
l’activitat.
15. La sola inscripció en aquest acte esportiu solidari implica la total acceptació del que
preceptua aquest reglament.

