
6a CURSA D’ORIENTACIÓ 3.0

REGLAMENT I INFORMACIÓ

LLOC D’INICI: zona gespa davant del pavelló.

HORA: l’inici de la prova serà a les 21h però s’haurà d’estar a la zona de gespa de

davant del pavelló a les 20.45h per rebre la informació i les indicacions de

funcionament de l’activitat per part de l’organització.

GRUPS: mínim de 2 persones amb 1 adult (major de 18 anys) obligatòriament. El grup

sempre ha d’anar junt.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

- És una prova lúdica i esportiva que consisteix en trobar el màxim número de fites

amagades pel poble amb un temps determinat. En cap cas és una activitat

competitiva així que l'objectiu de la mateixa és estrictament recreatiu.

- El temps establert serà de 2h i un cop passat aquest temps es donarà la prova per

finalitzada i tots els grups s’hauran de presentar-se al pavelló a les 22.45h per

realitzar la última prova conjunta.

- S’atorgarà un punt per cada fita trobada i marcada correctament.

- Hi haurà un nombre determinat de fites que tindran una puntuació extra en cas de

trobar-les.

- S’informarà de la qualificació després de verificar totes les fulles de marcatge dels

grups participants. No necessàriament serà el mateix dia.

- L’ordre de seguiment de les fites és lliure.

- Hi haurà un nombre determinat de fites.

COSES IMPORTANT A TENIR PRESENTS:

- A causa de les restriccions actuals relacionades amb la pandèmia, enguany

haurem de seguir les normes següents amb molta cura:

o Obligatorietat de portar la mascareta quan estiguem a la zona de la gespa

davant del pavelló, i sempre que no es pugui mantenir la disància de 1.5m.

o Obligatorietat de portar la mascareta quan estiguem marcant alguna fita o

quan estiguem relacionant-nos amb algun altre grup.

o SEMPRE PENDENTS DE LES NOVES MESURES QUE VAGIN SORTIT DEL

PROCICAT.

- Durant el desenvolupament de la prova no estarà tancada la circulació als vehicles.

Us demanem molta precaució i respecte a senyalitzacions i semàfors.



- L’organització no es fa responsable dels possibles danys personals durant el

transcurs de l’activitat.

- Si algun grup abandona l’activitat és important que informin a l’organització.

- Si algun membre del grup amaga, malmet o mou la fita de lloc, tot el grup

quedarà desqualificat.

MATERIAL QUE CAL PORTAR: una llanterna o frontal, calçat adequat i alguna ampolla

d’aigua per hidratar-se durant el recorregut.

QUIN MATERIAL US FACILITAREM:

- Us donarem un mapa senyalitzat amb les diferents fites. A cada punt indicat hi

trobareu una fita amb forma de quadrat i amb dos triangles, un de color blanc i un

de color taronja. Hi trobareu també una grapadora que s’utilitzarà per marcar i

confirmar que heu estat en cada punt.

- Full de marcatge.

- Aquestes fites són fixes i no es podran agafar, bellugar ni canviar de lloc

INSCRIPCIONS:

- A través del formulari de la web: www.agramuntesports.cat

- El fet d’inscriure’s a la prova implica que es faran fotografies i vídeos que es

penjaran a les xarxes socials.

- D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i

Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present

formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Agramunt amb la

finalitat de registre d'abonaments per l'entrada a les piscines. La base legal pel

tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de

mesures contractuals o pre-contractuals i l'interès públic o exercici de poders

públics. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició,

portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça

protecciodades@agramunt.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de

Dades a l'adreça dpd@agramunt.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de

presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les

dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o

contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat.

Preguem comuniqui de forma immediata a protecciodades@agramunt.cat

qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha

proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació

personal en tot moment.


