:: Reglament ::
Art. 1:
L AJUNTAMENT DE BLANES, el CENTRE EXCURISONISTA BLANES, el GRUP FONDISTES
BLANES, i el CLUB TRIATLÓ BLANES organitzen la COLOR BLAN ES X RUN N ERS, que
es celebrarà el diumenge dia 9 de juliol de 2 0 1 7 en un circuit circular de 3km pel
passeig de mar, amb sortida a en el mateix passeig a l alçada del C/Ample fins acabar a
la platja del centre.
Art. 2 :
Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fe t d inscr iur e - s hi i/ o pa r t icipa r - hi
com por t a l a cce pt a ció d a que st r e gla m e nt i de l ple c de de scà r r e c de
r e sponsa bilit a t qu e s a dj un t a com a a n ne x a a que st r e gla m e nt . Tot allò que no
sigui expressament regulat en aquest reglament queda sota el criteri d allò que la
Comissió Organitzadora decideixi.
Art. 3:
La sortida serà al passeig de mar de Blanes a le s 1 9 :0 0 i l arribada a la platja del
centre. Hi haurà un sol avituallament, localitzat a l arribada, així com una festa musical
amenitzada amb un DJ.
Art. 4:
Conec que la pols que s'usa està fet amb midó de blat de moro (99%), colorants sense
productes químics (0,5%) i perfum (0,5%). Tenint en compte això, si sóc una persona
amb certa sensibilitat a la pols, prendré les mesures oportunes per evitar qualsevol tipus
d'irritació que es pogués ocasionar (protecció de vies respiratòries i ulls).
Art. 5:
Sóc coneixedor del tipus de pols que s'utilitza en l'esdeveniment i que a l'estar format
per tints naturals podrien produir coloracions temporals en certes parts del cos, com
peus, cabells, palmells de la mà...
Recomanem especialment a les persones amb cabells tenyits que el protegeixin. I
recordem que després de diversos rentats els efectes desapareixen.
Art. 6:
Sóc coneixedor que està prohibida la introducció a l'interior de l'esdeveniment i durant el
seu recorregut de begudes alcohòliques, envasos o altres articles de metall, vidre,
ceràmica, fusta o materials similars, estupefaents, psicotròpics, estimulants o
substàncies anàlogues o persones que es trobin sota els seus efectes.
De la mateixa manera es PROHIBEIX FUMAR, especialment en els punts de color i en
l'espai de sortida i meta.
Per tant, el personal de seguretat i control d'accessos es reserva el dret a retirar tots
aquells recipients que pel seu contingut, capacitat i rigidesa consideri que puguin
resultar perillosos.

Art. 7: Assegurança
Aquesta activitat està coberta per la pòlissa de RC subscrita per l Ajuntament de Blanes.
Art. 8 : Inscripció i recollida de dorsals
Les inscripcions es poden fer:
-

Per internet (6 ) al web http://www.blanes.cat/colorblanesxrunners a
partir de l 1 5 de maig i fins el divendres 7 de juliol de 2017 a les 12h o fins
al límit establert de 1500 participants.

-

El mateix dia (8 ) de l esdeveniment personalment sempre que no s hagi arribat
al límit de 1500 participants.

*Els nens menors de 12 anys hauran d anar acompanyats el dia de l esdeveniment per
un familiar o adult responsable, el qual ha d estar correctament inscrit a la prova.
Anul·lació de la inscripció: Un cop realitzada la inscripció, no se n tornarà l import si la
no-participació és per una causa no justificada. En cas de baixa justificada per lesió o
causa major, es farà l abonament d un 50% de la inscripció fins el divendres 30 de juny
de 2017. Després d aquest dia no s abonarà l import de la inscripció en cap cas.
Art. 9: Recollida del k it de l pa r t icipa nt
El kit del participant es podrà recollir el dia anterior i el mateix dia abans de la sortida
en horaris que es publicaran properament a la pàgina web i constarà del següent. Per a
recollir el kit amb el dorsal caldrà presentar el comprovant rebut per correu un cop
realitzada la inscripció.
Els participants hauran de dur el dorsal facilitat per l organització davant, enganxat a la
samarreta i de forma ben visible.
L'organització no té obligació de realitzar la devolució de l'import de la inscripció, ni de
lliurar el kit amb dorsal a cap participant que no hagi arribat abans del tancament del
lliurament dels kits amb dorsal.
Art. 10: Es recomana portar una samarreta blanca per lluir els colors en pols.
Ar t . 1 1 : Sóc coneixedor que és un esdeveniment no competitiu, no cronometrat, i que
no hi haurà ni classificacions ni premis especials als primers classificats i que la distància
serà aproximadament de 3km.
Art. 12: Sóc coneixedor que NO puc portar la meva mascota a la carrera.
Ar t . 1 3 : Que si les condicions meteorològiques fossin adverses o per causes alienes a
l'organització, no es pogués realitzar l'esdeveniment amb normalitat, l'organització
consideraria procedir a canviar el dia o anul·lar la prova, per la qual cosa farien una
comunicació a les seves xarxes socials oficials durant les hores prèvies a l'inici de la

prova. En el cas d anul·lació per causes alienes a l organització en cap cas es retornaria
l import de la inscripció.
Ar t . 1 4 : L'organització no es fa responsable de qualsevol efecte personal que es pogués
extraviar o patir algun dany per causa que tingui a veure amb el transcurs de
l'esdeveniment. Com càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, roba, cartera, documents
personals, claus o qualsevol altre article de valor.
Ar t . 1 5 : Els organitzadors i col·laboradors no es responsabilitzaran dels danys físics,
materials o morals que puguin sofrir els participants o espectadors durant la cursa. La
cursa no es fa en circuit tancat, de manera que serà responsabilitat dels participants
circular amb la deguda precaució per tal d evitar accidents per col·lisió i altres.
Ar t . 1 6 : Qualsevol qüestió que sorgeixi serà solucionada per l'organització de cursa i el
seu veredicte serà inapel·lable.

::ANNEX::
PLEC D E D ESCÀRREC D E RESPON SABI LI TATS D E LA
RUNNERS

COLOR BLAN ES X

1. He llegit, entès i accepto íntegrament el Reglament de la prova esportiva denominada
COLOR BLANES X RUNNERS , que es celebrarà el 9 de juliol de 2017. Aquest
Reglament es pot trobar publicat a la pàgina web oficial de la cursa
http://www.blanes.cat/colorblanesxrunners.
2. Estic físicament ben preparat per a la competició, que gaudeixo d una bona salut
general i no pateixo cap malaltia, defecte físic, lesió o afecció càrdio-respiratòria que
pugui agreujar-se com a resultat de la meva participació en l esmentada prova. Si
durant la cursa patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués
perjudicar greument la meva salut, ho faré saber a l Organització el més aviat
possible.
3. Sóc conscient que aquest tipus de competicions comporten un risc addicional pels
participants. Per això, hi assisteixo de forma voluntària i amb iniciativa pròpia,
assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva
participació.
4. Disposo de la capacitat física i de la destresa tècnica suficient com per garantir la
meva pròpia seguretat, amb les condicions d autonomia en les quals es desenvolupa
la prova.
5. Em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per
l Organització, en la qual hi prenc part, així com a mantenir un comportament
responsable que no faci augmentar els riscos per a la meva integritat física o
psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els
responsables de l Organització en temes de seguretat.
6. Autoritzo als Serveis Mèdics de la prova a que em practiquin qualsevol cura o prova
diagnòstica que pugui necessitar, estant o no en condicions de sol·licitar-la. Davant
dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova si ells ho creuen
necessari per a la meva salut.
7. Autoritzo a l Organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o
gravació que es faci, sempre i quan estigui exclusivament relacionada amb la meva
participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a
canvi.
8. Abans o durant la prova no consumiré substàncies prohibides o que puguin posar en
perill la meva condició física i/o mental, advocant per un esport sa i saludable.
9. El meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el podrà portar cap
altre participant o persona en lloc meu.

10. Participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova. Per
tant, exonero o eximeixo de qualsevol responsabilitat a l Organització, col·laboradors,
patrocinadors i altres participants, de qualsevol dany físic o material que es produeixi
en la meva persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els
esmentats.
11. Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient que es
relacionen tot seguit:
a) Transitar amb prudència per pistes i carreteres obertes al trànsit.
b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels
ecosistemes.
d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el
paisatge.
e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de
l aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d incendi.
h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d estructura o element que deixi empremta
permanent en el medi.
i) No vessar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs
habilitats expressament per a la recollida d aquests.

