I MILLA URBANA NOCTURNA
Club Atlètic Palafrugell
CAN MARIO - PALAFRUGELL - 12 DE MAIG DE 2018 - 21:00
1. El Club Atlètic Palafrugell organitza la I Milla Urbana Nocturna, que se celebrarà el
dissabte 12 de maig de 2018 a Palafrugell, en el marc de les Festes de Primavera.
2. El punt de sortida i arribada de la prova és la plaça de Can Mario de Palafrugell.
3. El recorregut transcorrerà pel centre de Palafrugell.
4. La inscripció té un cost de 2€ per participant per cobrir l’assegurança personal. La
inscripció es pot realitzar a través de la pàgina web www.capalafrugell.cat o el mateix dia
de la cursa a partir de les 20h al punt de sortida.
5. Els menors d’edat hauran de portar una autorització signada
6. La recollida de dorsals serà el mateix dia a partir de les 20h al punt de sortida.
7. Es correrà en diferents categories:
a. Cursa infantil: nens i nenes menors de 10 anys (nascuts 2008 i posteriors)
b. Masculí menor de 16 anys (nascuts 2002 i posteriors)
c. Femení menor de 16 anys (nascuts 2002 i posteriors)
d. Masculí major de 16 anys (nascuts 2001 i anteriors)
e. Femení major de 16 anys (nascudes 2001 i anteriors)
8. La cursa infantil no serà competitiva.
9. Ordre de sortides:
a. Cursa infantil
21:00
b. Menors de 16 anys 21:15
c. Majors de 16 anys
21:30
10. L’organització es reserva el dret a modificar els grups de sortida en funció de la
participació.
11. Hi haurà podi pels/les tres primers/es classificats/des de cada categoria. El repartiment
de trofeus tindrà lloc un cop acabades totes les curses a la Plaça de Can Mario.
12. Tots els participants gaudiran d’assegurança durant la cursa.
13. L’organització es reserva el dret a posposar cancel·lar o modificar l’esdeveniment per
causes externes a la mateixa.
14. L’organització es reserva el dret a enregistrar imatges durant el desenvolupament de
l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, d’acord amb la llei 1/82 de 5 de març.
Tantmateix, no es fa responsable de l’enregistrament d’imatges per terceres persones.
15. L’organització complirà la llei 15/1999 de 13 de desembre en matèria de protecció de
dades de tots els participants.
16. El fet d’inscriure’s suposa l’acceptació del present reglament.
17. Contacte: curses@capalafrugell.cat i 972611964.

