Reglament Mini Trail

- Les inscripcions a la Mini Trail s’obriran el dia 1 de maig i es tancaran
el dia 25 de maig o bé fins arribar al límit de 180 inscrits. El preu fins a
la data de tancament serà de 10,00€ pels federats i 11,50€ pels no federats.
NO ES FARAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CURSA.
- L’ordre de les curses serà en estricte ordre de les categories Turó, Sant
Elies P3, Sant Elies P4, Samon, Sui, Matagalls, i Agudes.
-El lloc de sortida serà a la zona de Montseny Aventura de Sant Esteve de
Palautordera.
-Els horaris de sortida aproximadament:
o
o
o
o

TURÓ: 9,15 h
St.Elies P3-St.Elies P4 i Samon: 10,00 a 11.15 h
Sui,Matagalls: 11.15 a 12.15
Agudes:12.15

Es demanarà a tots els participants i acompanyants que siguin a la zona de
sortida 30 min abans. No s’hi podrà accedir prèviament.
-Les categories Sant Elies P3,Sant Elies P4 i Samon podran participar
acompanyats d’un adult que haurà de dur mascareta en tot moment.
- L’entrega de dorsals es farà a la mateixa zona de curses. S’obrirà a les 8.30
h i romandrà amb atenció TOT el matí per tal que es recullin just abans de la
sortida.
-La zona d’ arribada i d’entrega de premis estarà reservat únicament als
participants.
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- La posició en la zona de sortida es farà mantenint les distàncies de seguretat
i la posició dels participants es regirà per estricte ordre d’inscripció.
-L’ organització no disposa de cronometratge, per tant, les posicions dels tres
primers corredors de cada categoria, es faran a partir d’un control manual a
l’arribada.
-El mateix dissabte, abans de l’inici de la primera cursa, es podrà realitzar el
reconeixement complert dels recorreguts de la Mini Trail. Aquests estaran
degudament marcats amb cintes de la FEEC . En el cas de no estar d’acord
amb el mateix, els pares o tutors legals hauran de c o m u n i c a r - h o a l a
o r g a n i t z a c i ó p e r t a l d e retirar a l'infant de la participació a la Mini
Trail.
-Els participants hauran de seguir en tot moment el circuit marcat per
l’organització així com les instruccions dels membres o voluntaris d’aquesta.
-Els pares o tutors legals dels inscrits com a no federats, certifiquen que
tenen una assegurança privada o escolar per tal de cobrir en cas
d’accidents.
En cas contrari i pels qui ho sol·licitin en el moment de la inscripció,
l’organització oferirà activar la seva assegurança pel cost de 4,00€.
Aquests es pagaran en efectiu en el moment de recollir el dorsal.
-Els pares o tutors legals, certifiquen que els seus fills són aptes, i tenen les
capacitats físiques i tècniques per realitzar els recorreguts corresponents
a les seves edats. Declaren que prèviament , ells mateixos , han fet un
reconeixement del recorregut que realitzarà l’infant inscrit a la Mini Trail.
-Tot nen o nena, que no porti dorsal i, que no estigui inscrit, no podrà
participar a la Mini Trail.
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-Totes les imatges generades en motiu de la Mini Trail són propietat de l’
Associació Esportiva Trail xics Montseny, la qual compleix amb la normativa
Europea RGPD de 25 de maig del 2018.
Els pares o tutors legals donen el seu consentiment, i renuncien a cap tipus
de compensació per a l’ús de les imatges generades en motiu de la Mini Trail
per part de l’organització o dels seus col·laboradors per al seu ús en xarxes
socials, webs, suports gràfics, o de qualsevol altre tipus.
- La participació a la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com
eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o
lesió. Els pares o tutors legals del menor reconeixen haver llegit i entès tots
els punts del reglament de la Mini Trail.

PROTOCOL COVID:
S’activaran les mesures sanitàries establertes en la data de la cursa.
Independentment de la situació, el protocol Mini Trail inclourà :

•

Obligació

d’ús

de

mascareta en els

participants,

familiars,

organitzadors, voluntaris i qualsevol altre persona que estigui en la zona
de cursa.
•

Els corredors participants ( nens i nenes) hauran de dur la mascareta
fins al moment just d’iniciar la cursa. Aquesta se la posaran a la
butxaca per tal que a l’arribada se la tornin a col·locar.
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•

Es prendrà la temperatura i es lliurarà gel hidroalcohòlic a tots als qui
accedeixin a la zona de curses ( corredors, familiars, organitzadors,
voluntaris i qualsevol altre persona que estigui en la zona de cursa).

•

El públic acompanyant del menor, dos persones màxim, podrà accedir
a la zona de curses mitja hora abans del previst en els horaris de
sortida.

•

L’entrega de premis es farà just al finalitzar cada cursa. A la zona
habilitada no estarà permès l’entrada dels acompanyants. Serà però
una zona visible.

•

L’avituallament

d’arribada

serà

entregat

al

nen

de

forma

individualitzada en l’ espai habilitat .
•

Es demanarà A TOTS ELS ACOMPANYANTS respectin la normativa
marcada per l’organització així com les mesures protocol·làries de
mascareta i distància de seguretat. Els qui ja no tinguin participants
en cursa, es demanarà optin per abandonar l’espai i cedir-lo a la resta.

La col·laboració de TOTS serà de gran ajuda per tal que l’esdeveniment
compleixi en les mesures sanitàries covid.
TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE
L’ORGANITZACIÓ.
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