
REGLAMENT DIRECTA AL TIBIDABO. 

• Es celebrarà el diumenge 30 de maig. Es pot fer corrent o caminant.  

• La sortida serà esglaonada a partir de les 8,30 h. en grups de 6 participants. 

• S’hi podrà inscriure qualsevol soci/a del Club Excursionista de Gràcia fins arribar al 

màxim de 120 participants.  

• Els menors hauran de tenir l’autorització dels pares o tutors. 

• Cal estar federat o tenir algun tipus d’assegurança per l’activitat. 

• La distància es de 5 km i hi haurà un avituallament d’aigua a l’arribada. 

• La inscripció té un cost de 10 euros pels majors de 18 i 6 euros pels menors. 

• Es obligatori l’ús de xip, si no es disposa de xip de propietat (xip groc) qui vulgui 

participar haurà d’adquirir un xip d’un sol us al preu de 2 euros IVA inclòs. 

• El xip s’haurà de portar lligat degudament a la sabatilla. 

• En cas de NO participar a la cursa no es tornaran els diners del lloguer del xip blanc. 

• L ‘inscripció es fa online. 

• Es obligatori l’ús de la mascareta abans de la sortida i a l’arribada. 

• Els dorsals juntament amb el xip s’hauran de recollir a la secretaria del Club 

Excursionista de Gràcia mitjançant cita prèvia que es triarà al fer la inscripció. 

• El dorsal es personal e intransferible 

• Durant la cursa s’ha de portar el dorsal a la part davantera de forma que sigui visible. 

• En el procés d’inscripció, els participants hauran d’acceptar la declaració d’auto-

responsabilitat conforme en aquest moment estan lliures del COVID19, i que en cas de 

que abans del dia de la cursa tingués símptomes o confirmació d’infecció renuncia a 

presentar-se a la sortida de la prova. 

• Per raons de seguretat recomanem omplir les dades personals que hi ha al dors del 

dorsal. El telèfon que es faciliti haurà de ser d’una tercera persona de contacte. 

• Els participants assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres 

persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte. 

• Premis: Es donarà un petit obsequi als 3 primers arribats en categoria absoluta 

masculina i femenina.  

• Hi haurà servei de guarda-roba a la seu del CEG. Si es vol utilitzar s’haurà de portar una 

bossa tancada i finalitzarà aquest servei a les 12.00 h del migdia. 

• Els/es participants permeten que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement sigui 

publicats a les llistes d’inscrits i arribats. 

• El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. 
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