Reglament Protecting Home

El present reglament explica quines són les condicions i característiques del repte solidari PROTECTING
HOME. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants.
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització.
La realització de la inscripció a qualsevol de modalitats del circuit implica l’acceptació total del present
reglament.

1. INSCRIPCIÓ
Els corredors podran inscriure’s a través del link www.protectinghome.cat
El corredors podra realitzar qualsevol de les 6 etapes, o la seva totalitat.
El preu d'inscripció inclou:
•
•
•
•
•

Dret a participacio al esdeveniment
Donacio solidaria als diversos projectes de SOSCosta Brava i Selvans
Asseguranca de responsabilitat civil obligatoria
Access als tracks i rutes utilitzant l’aplicacio Open Trail Races
Dret a formar part de la classificacio

La plaça no s’assigna al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu i s’enviï un
justificant via e-mail per part de la organizacio. Nomes la confirmacio per part de la orgnitzacio (en un
máximum de dos dies laborals despres del pagament). Un cop formalitzat el pagament no es farà cap
tipus de devolució.
L’organització es reserva el dret de modificar el nombre de places d’inscrits. Aquesta modificació seria
anunciada prèviament a la pàgina web.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Tots els participants hauran de ser majors d’edat per participar.
Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, l’entitat
organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol
responsabilitat civil.

El participants hauran d’acceptar el “Descàrrec de responsabilitats” que informa dels riscos que
comporten la participació i exclou a l’organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o
accident derivat de la participació a la prova.

El participant quan s’inscriu a la prova, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment
d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

DESENVOLUPAMENT CIRCUIT
L’unic requeriment per consider la participacio valida es completar almenys una etapa degudament
registrada amb Open Trail races. Les etapes es poden fer seguides o en diferents dies, i es contara el
temps desde l’inici fins al final de l’etapa. Per als que assoleixin totes les etapes, hi haura una
classificacio tenint en compte el total del temps requerit.
Es mantindra un ranking per etapa i de la totalitat de la recorregut, reconeixent despres del 15 de
dessembre els mes rapids (amb diferenciacio per categoría home/dona).
La organització suspendrà la cursa si la integritat física dels corredors està en perill. La cursa per raons
meteorològiques o altres forces majors pot ser suspesa fins el mateix moment de la sortida, posant una
nova data. Una vegada realitzat el canvi de data, no es faran devolucions als participants que no puguin
assistir. La organització tampoc es fa responsable de cap de les despeses relacionades com poden ser els
allotjaments i els viatges
Si la situació́ ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries. Fins i
tot, activar el recorregut alternatiu. També es podrà, si es creu oportú, retardar l'horari/dates previstes
de la carrera.
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
Els participants han de passar obligatòriament pels controls de pas. L'absència de pas en algun d’aquests
controls comportarà la desqualificació.
Abandonar el recorregut marcat per l’organització suposa la desqualificació.
Les parts del recorregut que travessen nuclis habitats o carreteres estan obertes al trànsit.
Els participants han de respectar les normes de trànsit, així com córrer amb precaució en aquestes
zones.

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
L’organització podrà desqualificar a tots els corredors que no compleixin la normativa durant el
transcurs de la prova.
Les sancions seran consensuades per l’organització. El director de carrera imposarà la penalització
corresponent segons la gravetat dels fets.
L’organització desqualificarà a tots els corredors que no portin el material obligatori, sigui abans de la
sortida o durant el transcurs de la prova.
L’organització exclourà a tot corredor que mostri o tingui un comportament violent envers algun altra
corredor o oficial o públic.

L’organització exclourà a tot participant que no passi per tots els controls de pas i avituallaments.
El director de carrera es reserva el dret de valorar cada acció de manera individual i modificar els
paràmetres esmentat anteriorment.

RETIRADES
La cursa no facilitara Support en el cas de retirada.
CRONOMETRATGE
El cronometratge utilitzara l’app Open Trail Races, que haura de ser descarregada i activa pel
corredor/a, durant la prova.
En el cas de que hi hagi un problema amb al sistema de cronometratge per segment i open Trail races,
es donara la possibilitat de fer una carregar manual, dintre de les dates del esdeveniment.

EMERGÈNCIES
En cas d’emergència, , els corredors estan obligats a trucar al 112 i informar a l’organitzacio via mail

MEDI AMBIENT
La cursa esdevé en un entorn natural únic. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.
Els corredors hauran de respectar la fauna i la flora. Es donarà preferència als ramats d'animals que es
puguin trobar al llarg del recorregut.
Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant
qualsevol adversitat.
Els corredors només podran córrer per dins els límits naturals de corriols i pistes. No està permeses les
dreceres.
Qualsevol acció irrespectuosa vers el medi, la fauna o la flora suposarà la desqualificació automàtica de
la prova. Atenció: permissibilitat zero!

RECORREGUT I MARCATGE
S’ha de seguir el track compartit amb integritat. En cas que hi hagues un obstacle que forces un
desviament, s’ha de comunicar amb l’organitzacio. Que pendra les mesures corresponents i intentara
reconeixer el reconegut eventual del corredor, sempre i quan cobreixi la majoria del recorregut original,
i especialmente el punt de sortida i d’arribada.
MATERIAL I ROBA

El seguent material es obligatori:
•
•
•
•
•
•
•

Gps
Manta térmica
Samareeta térmica
Jaqueta impermeable
Aigua i reserva d’aliment
Telefon i batería
Frontal

PREMIS
La cursa no es competitiva, i no donara premis als mes rapids, encara que si es reconeixera al web i
publicament.
PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran
incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la
prova.
DRETS D'IMATGE
Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.
L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 20.3 El dret a la pròpia
imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la
Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 20.4
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Protecting
Home a la realització de fotografies i filmació de la seva participació al circuit, i els dóna el seu
consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant
l’esdeveniment, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap
compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

