REGLAMENT 24 MARXA LES FONTS
La 24 EDICIO DE LA MARXA DE LES FONTS D’ARGENTONA tindrà lloc el dia 30 de maig del
2021. La sortida serà esglaonada entre les 7:30 i 9:30 h del mati des de la FONT
PICANTd’Argentona. Es tracta d’una caminada de caràcter no competitiu, oberta a tothom
amb unes mínimes condicions físiques.
1. RECORREGUT I QUILOMETRATGE
• MARXA CURTA 5 KM
• MARXA MITJANA 9 KM
• MARXA LLARGA 13 KM
2. EQUIPAMENT
L’organització facilita a cada un dels inscrits:
• Obsequi exclusius de la MARXA DE LES FONTS
• 1 avituallaments líquid/sòlid durant la marxa.
• En cas d’accident, l’organització dóna servei només fins a l’hospital més pròxim.
• L’organització de la MARXA DE LES FONTS contracte una assegurança obligatòria pel
dia de la marxa.
• És aconsellable portar una reserva d’aigua i vestir roba còmoda.
3. DESEMVOLUPAMENT DE LA MARXA
• El recorregut estarà marcat amb cintes de color blanc lligades als arbres que seran
retirades tan bon punt passi l’últim participant.
• La marxa transcorre per camins i corriols oberts al públic degudament senyalitzats.
• El recorregut no està tancat al transit, per lo que cal respectar les normes de circulació.
• La caminada passa per finques particulars i hem de ser curosos amb l’entorn. Es prega
no llençar deixalles durant la prova i dipositar-les als punts senyalitzats. No respectar
aquesta norma pot suposar l’exclusió de la prova.
• És una marxa de lliure participació. L’organitzador quedarà lliurat de tota
responsabilitat enfront de qualsevol accident (tant personal com mecànic).
• Els inscrits seran responsables de qualsevol dany o perjudici tant personal com a
tercers.
• Les inscripcions són personals i intransferibles. No podran ser utilitzades per persones
que no siguin les inscrites.
• L’organització podrà modificar el recorregut i es reserva el dret de suspendre la prova
per causes alienes i/o de força major. En tot cas es donarà igualment l’obsequi. En cap
cas es retornaran els diners de la inscripció.
4. INSCRIPCIONS
• Les inscripcions son obligatòriament on-line fins el dissabte 29 de Maig via
www.gmargentona.com.
• Per inscriure és condició indispensable omplir tots els camps i enviar el formulari
habilitat al web.
• Inscriure’s implica l’acceptació d’aquesta normativa i la renúncia a qualsevol
reclamació contra l’organització per danys que es puguin ocasionar durant la marxa.
• MARXA LES FONTS On-Line: 12€ adults, 10€ socis GMA i 8 € nenes i nens menors de 12
anys.

•

L’organització aportarà 2 € per cada participant al GRUP DE FONTS D’ARGENTONA en
reconeixement a la tasca altruista que desenvolupen.

5. PROTECCIO DE DADES I DRETS D’IMATGE
• D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 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. Els participants donen el seu consentiment a
que les seves dades personals siguin publicats a les llistes d’inscripcions.
• Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la marxa.
• L’organització podrà utilitzar les imatges de la marxa per motius d’interès propi.
• L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant
autoritza a l’organització del GRUPDE MUNTANYA D’ARGENTONA a la realització de
fotografies i filmació de la seva participació a la MARXA DE LES FONTS 2021, i els dóna
el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i pública.

