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NORMATIVA IV MARXA BTT DE PRATDIP
Es obligatori l’ús del casc.
El preu de la inscripció anticipada a la marxa és de 18 €, als que caldrà afegir 8 € mes en
concepte d’assegurança en el cas de participants no federats. També es pot pagar i fer la
inscripció abans de començar la cursa, en aquest cas el preu de la inscripció és de 22 €
pels federats i 30 € pels no federats.
És obligatòria la col·locació del dorsal al frontal de la bicicleta.
La inscripció dóna dret a la participació a la prova així com als avituallaments i regals
posteriors.
Hi haurà un aperitiu per a cada participant i un acompanyant.
Hi haurà un pernil per l’equip que entri més corredors a meta.
Els cotxes es deixaran a les zones senyalitzades per l’organització.
L’organització pot retirar el dorsal a la persona que no respecti l’entorn.
No es tornarà cap import de les inscripcions anticipades, en cas de no participar-hi.
Únicament serà retornat en cas que la causa de l’anul·lació sigui per responsabilitat de
l’organització.
L’organització es reserva el dret de modificar o canviar l’itinerari.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals propis o que el
participant pugui ocasionar a tercers abans, durant i després de la marxa. Així mateix el
participant es compromet a no exigir responsabilitat de cap mena a l’organització per
aquest fets.
En cas de menors d’edat serà necessari aportar l’autorització que es trobarà a la taula de
l’organització.
El recorregut de la marxa es tracta d’un circuit controlat, però no tancat, obert a la
circulació, tant de persones com de vehicles. Tingueu precaució.
El fet de participar implica l’acceptació i compliment del present reglament, tot el que no
està especificat a la normativa queda sota la decisió de l’organització.

INSCRIPCIONS
Pots escollir la modalitat que millor s’adapti a les teves necessitats :
Via web, mitjançant la central d’inscripcions www.bicinscripcions.cat i pagament amb
targeta de crèdit.
Ingrés bancari i tramesa per fax. És necessari portar el full d’inscripció i l’ingrés bancari
per recollir el dorsal.
Últim dia d’inscripció anticipada : divendres, 9 de juliol de 2010 a les 14:00 hores
Telf. Informació cursa 977 566 388 - 636 346 896 - 659909895
Participació limitada a 250 corredors

Horaris i serveis : Pavelló poliesportiu de Pratdip.
Recollida de dorsals el mateix dia de la marxa de 07:30 a 09:00.
Horari de sortida 09:30

