
La Ronda, del Club Natació Caldes  

1. La Ronda és oberta a totes les edats, sense distinció de gènere o nacionalitat, que accepti i respecti, 

tant la distància com el present reglament. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un 

adult. 

2. La distància és de 12 quilòmetres, per un circuit de terra 90% i asfalt 10%. En el recorregut 

s’estableixen dos punts d’avituallament.  

3. El mateix dia es donarà la fulla de control amb l’itinerari, la qual s’ha de segellar a l’arribada dels 

avituallaments i al finalitzar el recorregut abans de recollir l’obsequi. El recorregut estarà degudament 

marcat amb cinta plàstica vermella i als encreuaments de camins, amb guix blanc a terra. 

4. La sortida i l’arribada es farà des de les instal·lacions del Club Natació Caldes a la Zona Esportiva 

Les Cremades, i l’hora de la sortida és entre 7.30 i 8.00 hores. L’organització tancarà el control 

d’entrada a les 11.30 hores. 

5. Hi ha servei de guarda-roba i de dutxes a l’arribada. També podreu gaudir d’un bany a la PISCINA 

COBERTA. (Cal portar casquet de bany). 

6. Les inscripcions es poden fer virtuals a http://larondadelcncaldes.com o bé, presencialment a les 

oficines del CN CALDES. Les inscripcions virtuals i presencials es tancaran el divendres 1 de juny de 

2018 o bé, en exhaurir les places. El mateix dia de La Ronda es podrà inscriure, sempre que hi hagi 

plaça. 

7. Els drets d’inscripció anticipada a La Ronda són de 9 euros per adults i 6 euros per infantil i d’12 

euros/adult o 9 euros/infantil, el mateix dia de la cursa (si hi ha places). Es consideren ADULTS les 

persones nascudes abans del 2003. Un cop fet el pagament no es retornarà l’import a no ser que 

l’organització ho cregui convenient. 

8. L’organització donarà un got que s’ha de fer servir als avituallaments i demana respecte per a 

qualsevol altre usuari que es pugui trobar pel camí. També es prega als participants que tinguin 

respecte a l’entorn on es desenvolupa La Ronda. 

9. En el moment d’inscriure’s el participant autoritza a l’organització perquè tracti les dades obtingudes 

només amb finalitat esportiva, per a reproducció de fotografies de la prova, en qualsevol dispositiu i 

sense límit temporal. L’organització però, no pot garantir l’ús de les imatges descarregades per 

tercers. Les dades seguiran el tractament previst per la llei 15/99 de 13 de desembre, sobre protecció 

de dades de caràcter personal.  

10. L’organització contracta les assegurances pertinents per a tots els participants de La Ronda. De tota 

manera no es fa responsable dels accidents produïts fora del camí indicat o d’accidents produïts per 

temeritat dels participants. 

11. En el cas de venir acompanyat amb gossos, aquests han de venir degudament lligats. 

12. En cas d’abandonament s’ha de comunicar a l’organització. (93.865.04.23) 

13. Pel sol fet de participar-hi s’accepta el present reglament. Tot allò que no estigui previst queda 

sotmès a la decisió de l’organització. 


