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NORMATIVA I MOON TRAIL LLAVANERES 2022

1. REGLAMENT DE LA I MOON TRAIL LLAVANERES 2022
L’Ajuntament de Llavaneres organitza el dissabte 27 d’agost de 2022, la I MOON TRAIL
LLAVANERES amb el suport de Sportmadness, la col·laboració de la Diputació de Girona i de
l’associació de “Llavaneres contra el càncer”.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Cursa nocturna està oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distancia assignada com aquest
reglament.
Participació limitada :


I MOON TRAIL LLAVANERES 10,8 km : 250 participants.


La sortida i l’arribada estarà situada a Parc de Ca l’alfaro (Passeig de la Mare de Déu de Montserrat
27-33)
https://www.google.com/maps/dir/41.5746674,2.4833098/parc+de+ca+l'alfaro/@41.5742
152,2.4819027,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x12bb4a9e1b2263b1:0x4e
34ebb8414f6ae4!2m2!1d2.484873!2d41.5738492

El recorregut de la cursa estarà senyalitzat i comptarà amb controls d’orientació.
Serà una cursa cronometrada. El xip és intransferible i el mal ús del mateix implica la desqualificació.
Tots els participants de la cursa ho faran amb un dorsal, que ésobligatori portar ben visible.

CATEGORIES , DISTÀNCIA , HORARIS CURSA
CATEGORIES

 Categoria Masculina
 Categoria Femenina
* Edat mínima participants: 16 anys
DISTÀNCIA: 10,80 Km
HORARI SORTIDA CURSA: 21:00H
*Important estar en el lloc de sortida 20 minuts abans per si
s’avança l’horari de sortida de la cursa.
SERVEIS DE LA COMPETICIÓ
La cursa comptarà amb servei mèdic i ambulàncies.
A la cursa hi haurà un avituallament durant la cursa i un
avituallament a l’arribada.
EMERGÈNCIES





Els participants de la cursa tenen el deure de socórrer a qualsevol participant ferit.
Qualsevol participant haurà d’alertar a un punt de control o avituallament qualsevol tipus
d’incidència.
En cas d’emergència , els participants hauran de trucar a un número que els proporciona
l’organització (aquest número de telèfon figurarà al dorsal)
En cas de no tenir cobertura hauran de trucar al 112

RECOLLIDA DE DORSALS I XIP
El mateix dia de la cursa, en el lloc de la sortida.


HORARI ENTREGA DORSALS: de les 18.30 h a les 20.30 h. Del mateix dia de la cursa.

CLASSIFICACIONS I PREMIS
Classificacions categoria masculina i Categoria femenina
Premis:





3 primers classificats absoluts (Masculí i Femení)
Millor atleta local (residents a Sant Andreu de Llavaneres) (Masculí i Femení)
Participant de més edat (Masculí i Femení)
Participant de menys edat (Masculí i Femení)

CONDICIONS , MODALITATS i PREUS D’INSCRIPCIÓ
L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi d’última hora o anul·lació de la prova si
ho considera convenient,i sense dret a la devolució del preu de la inscripció.

INSCRIPCIONS PER INTERNET.
https://llavaneres.cronosports.com/

Condicions inscripció : omplir el formulari d’inscripció + pagament
per TPV.
Termini màxim inscripció: fins a les 19.00 hores del divendres 2 6 d'agost.
Preu inscripció: 19€.
Destinarem 1€ de cada inscripció a l’associació de “Llavaneres

contra el Càncer”.

El mateix dia de la cursa també és podran fer donacions a la carpa de la mateixa ASSOCIACIÓ.

PROTECCIÓ DE DADES
La participació a la I MOON TRAIL LLAVANERES suposa necessàriament el tractament de dades de
caràcter personal, a fi de poder gestionar la correcta participació en la mateixa i els serveis associats.
En aquest sentit, li informem de què les dades proporcionades serantractades amb les següents
finalitats:
Gestionar la seva inscripció i participació a la I MOON TRAIL LLAVANERES (comprovar que
es compleixen les condicions per ser participants i guanyadors, contactar amb els participants
i guanyadors i entrega de premis i obsequis) així com utilitzarla imatge dels participants i,
especialment, dels guanyadors,utilitzar la seva imatge en aquest context. Entrega i enviament
de l’equipament necessari.
Tanmateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les
respectives caselles establertes a talefecte en el formulari de registre, podrem tractar les seves dades
per:
- Enviar-li al seu correu electrònic informació sobre propersesdeveniments i les activitats que
realitzi.
La legitimació pel tractament de les seves dades personals i per lesfinalitat enunciades correspon:
Per la execució de la inscripció a la I MOON TRAIL LLAVANERES, totel relatiu a la gestió de la
inscripció i participació i entregao enviament de l’equipament necessari.
Pel consentiment atorgat, la possibilitat de enviar al seu correu electrònic informació sobre els
propers esdeveniments, les activitats que realitzi, i emprar la seva imatge en el marc de la
publicació i participació a la cursa, especialment en lacondició de guanyador.
Li informem que en cas de que desitgi exercitar el seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades,
així com sol·licitar quees limiti el tractament de les dades personals, oposar-se al mateix,sol·licitar la
portabilitat de les dades o revocar el consentimentque ens hagi proporcionat, podrà fer-ho comunicantho a Sportmadness Barcelona Oest mitjançant la remissió d’un email a mperarnau@sportmaddness.es indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document
Nacional de Identitat o qualsevol document similar que acrediti la seva personalitat. El participant
podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
El participant assegura que les dades facilitades a sportmadness Barcelona Oest amb motiu de la
MOON TRAIL LLAVANERES, son veraços y es responsabilitzarà de comunicar qualsevol modificació
dels mateixosa l’Ajuntament de Puigcerdà
Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i
pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran amb la única finalitat i durant
el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguind’aplicació. Només tindran accés
les mateixes aquells tercers als que estigui legalment obligat a facilitar-los i a l’Ajuntament de
Llavaneres.

DRETS D’IMATGE
Els participants, i especialment els guanyadors de la I MOON TRAIL LLAVANERES 2022, autoritzen
a l’Ajuntament de Llavaneres i a SPORTMADNESS pera què, en el seu cas, pugui captar i reproduir
per qualsevol mitjà o suport la seva imatge (incloent la veu i el nom), amb caràcter gratuït i pel termini
màxim de duració dels referits drets, amb lafinalitat de publicitar la MOON TRAIL DE LLAVANERES.
Tanmateix, els participants, i especialment el guanyador, cedeix els drets sobre la seva imatge a
l’Ajuntament de Llavaneres i a SPORTMADNESS per a l’explotació, reproducció, publicació,
transformació i comunicació pública mitjançant qualsevol mitjà o suport , incloent mitjans impresos,
audiovisuals, digitals, premsa,ràdio, internet, xarxes socials, etc. , amb caràcter gratuït pel seuús en
mitjans de comunicació i campanyes de màrqueting relacionadesamb l’esdeveniment sense dret a
contraprestació.
DECLARACIÓ DE L'ESPORTISTA i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS DE 18 ANYS
El sol fet d'inscripció a la cursa implica, que el participant o elseu representant legal en el cas de
menors, ha llegit i l’accepta expressament en tots els seus termes tant el reglament de la cursa,com
la declaració de l’esportista o l’autorització del pare /mare otutor per participar en el cas d’un menor
de 18 anys.
L´organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l´edat de l´atleta.
ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La inscripció en el present esdeveniment comporta la acceptació delpresent Reglament, i per tant la no
acceptació del mateix comportaràla exclusió del participant.

2. DOCUMENT DECLARACIÓ DE L’ESPORTISTA
Com a participant inscrit a la MOON TRAIL DE LLAVANERES he llegit i accepto el reglament de
la cursa i la següent declaració:
• Que el sol fet d'inscripció a la cursa implica que he llegit iaccepto el reglament, que es troba a
la pàgina web de la cursai als taulells dels punts d’inscripció física.
• Que declaro estar en bona forma física, haver-me entrenat suficientment per acabar la cursa i
haver comprovat el meu estatde salut per un mitjà autoritzat. Que estic físicament preparatper la
competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui
empitjorar per la meva participació a la prova. Si durant la cursa, patís alguntipus de lesió o
qualsevol altre circumstancia que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en
coneixement dela Organització lo abans possible.
• Que sóc conscient de que la participació a la cursa, pot comportar un risc afegit per els
participants. Per això, assisteixo de pròpia voluntat e iniciativa assumint íntegramentels riscos i
conseqüències derivades de la meva participació.
• Que sóc responsable de ser autosuficient per tota la durada de la cursa i que disposo els
coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar-hi , i del material esportiu
adequat.
• Que em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per la
organització, així com a mantenir uncomportament responsable que no augmenti els
riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions iacataré les decisions
que prenguin els responsables de la organització (jutges, mèdics i organitzadors) en temes de
seguretat.
• Autoritzo als serveis mèdics de la prova, a que em practiquin qualsevol cura o prova
diagnòstica que pugues necessitar estanto no en condicions de sol·licitar-la. Em comprometo a
abandonarla prova si ells ho estimen necessari per la meva salut.
• Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva
participació en elmateix, mitjançant fotografies , pel·lícules, televisió, ràdio,vídeo i qualsevol altre
mitjà conegut o per conèixer i cedeixotots els drets relatius a la seva explotació comercial i
publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació
econòmica.

• Accepto que l’organització és reserva el dret de variar totalo parcialment l’itinerari de la cursa,
inclosa la suspensió encas de força major d’acord amb el criteri de l’organització.
• El participant, pel sol fet de participar en aquesta prova , accepta aquest reglament . La seva
interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió
Organitzadora.
• Participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitata la prova. Per això, eximeixo de
qualsevol responsabilitat a la organització, col·laboradors, patrocinadors i qualsevol altre
participant, por qualsevol mal físic o material.
• Les dades de les inscripcions seran comunicades a SPORTMADNESS amb la finalitat de
cursar la sol·licitud d'inscripció, enviar publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o
productes, sempre i quan s’accepti expressament marcant la corresponen casella.
• Puc exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les
meves dades, a SPORTMADNESS BARCELONA OEST mitjançant un correu a
mperarnau@sport-madness.es.

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
Responsable del tractament: SPORTMADNESS BARCELONA OEST, C/ Pablo Iglesias nº 41 1er 3a, 08224 Terrassa
Finalitats: gestionar la vostra participació en la promoció i, quan ho autoritzi, publicar la seva participació i el seu resultat a
la cursa.. Addicionalment, enviar publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes.
Legitimació: La execució de la inscripció i participació a la Cursa i el consentiment de l’interessat.
Destinataris: SPORTMADNESS BARCELONA OEST amb la finalitat de cursar la sol·licitud d’inscripció, enviar publicitat
dels esdeveniments, les activitats i/o productes, sempre que s’accepti expressament marcant la casella corresponent, així
com a tercers quan sigui legalment obligatori.
Drets: pot oposar-se al tractament, limitar el mateix, accedir, rectificar, suprimir les dades i exercir el seu dret a la
portabilitat, i revocar el seu consentiment, mitjançant sol·licitud adreçada a SPORTMADENESS BARCELONA OEST, C/
Pablo Iglesias nº 41 1er 3a, 08224 Terrassa. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al
Reglament de la cursa.

3.

DOCUMENT DECLARACIÓ i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ
MENOR DE 18 ANYS

Com representant legal actuant en nom d'un menor inscrit a la cursaautoritzo la seva participació i he
llegit i accepto la següent declaració:
• Que el sol fet d'inscripció a la cursa implica que he llegit i
accepto el reglament , que es troba a la pàgina web de la cursa.
• Que el participant està en bona forma física, havent-se entrenatsuficientment per acabar la cursa
i haver comprovat el seu estat desalut per un mitjà autoritzat. Que està físicament preparat per la
competició té bona salut general, sense patir cap malaltia, defectefísic o lesió que pugui empitjorar per
la seva participació a la prova. Si durant la cursa, patís algun tipus de lesió o qualsevol altre
circumstància que pugues perjudicar greument la seva salut, ho posaré en coneixement de
l'organització lo abans possible.
• Que soc conscient de que la participació a la cursa, pot comportarun risc afegit. Per això, assisteix de
pròpia voluntat e iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la seva
participació.
• Que és responsable de ser autosuficient per tota la durada de la cursa i que disposa dels
coneixements teòrics i pràctics necessarisper poder participar-hi, i del material esportiu adequat.
• Que es compromet a complir les normes i protocols de seguretat establerts per la organització, així
com a mantenir un comportamentresponsable que no augmenti els riscos per a la seva integritat física
o psíquica. Seguirà les instruccions i acatarà les decisions que prenguin els responsables de la
organització (jutges, mèdics iorganitzadors) en temes de seguretat.
• Autoritzo als serveis mèdics de la prova, a que li practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica
que pugues necessitar estant o no en condicions de sol·licitar-la. Es compromet a abandonar la provasi
ells ho estimen necessari per la seva salut.
• Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva
participació en el mateix , mitjançant fotografies , pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altremitjà
conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a laseva explotació comercial i publicitària que
considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.
• Accepto que l'organització és reserva el dret de variar total o parcialment l'itinerari de la cursa,
inclosa la suspensió en cas deforça major d'acord amb el criteri de l'organització.

• El participant , pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest reglament. La seva
interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per l'organització.
• Les dades de les inscripcions seran comunicades a SPORTMADNESS amb la finalitat de cursar la
sol·licitud d'inscripció, enviarpublicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes, sempre i quan
s’accepti expressament marcant la corresponen casella.
• Puc exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les meves
dades, a SPORTMADNESS BARCELONA OEST mitjançant un correu a mperarnau@sportmadness.es.

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
Responsable del tractament: SPORTMADNESS BARCELONA OEST, C/ Pablo Iglesias nº 41 1er 3a, 08224 Terrassa
Finalitats: gestionar la vostra participació en la promoció i, quan ho autoritzi, publicar la seva participació i el seu resultat a
la cursa.. Addicionalment, enviar publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes.
Legitimació: La execució de la inscripció i participació a la Cursa i el consentiment de l’interessat.
Destinataris: SPORTMADNESS BARCELONA OEST amb la finalitat de cursar la sol·licitud d’inscripció, enviar publicitat
dels esdeveniments, les activitats i/o productes, sempre que s’accepti expressament marcant la casella corresponent, així
com a tercers quan sigui legalment obligatori.
Drets: pot oposar-se al tractament, limitar el mateix, accedir, rectificar, suprimir les dades i exercir el seu dret a la
portabilitat, i revocar el seu consentiment, mitjançant sol·licitud adreçada a SPORTMADENESS BARCELONA OEST, C/
Pablo Iglesias nº 41 1er 3a, 08224 Terrassa. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al
Reglament de la cursa.

