
REGLAMENT Crono TERRITORI DONKEY 2019: 

Article 1. Informació general. 

El diumenge 22 de setembre de 2019 es celebrarà Crono TERRITORI DONKEY. 

La marxa, que tindrà caràcter recreatiu, queda sotmesa a les disposicions del Reial decret 

667/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i 

desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 

viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, excepte els cicle maratons i les 

excursions col·lectives, els quals estaran sotmeses a les normes generals de circulació. 

Article 2. Participació. 

La participació en la marxa és lliure. Els menors de 18 anys que vulguin participar hauran de tenir 

un justificant dels seus pares o tutor legal. 

Article 3. Inscripció i l’import d'aquesta. 

La inscripció es realitzarà exclusivament a la web www.gotzam.com 

L'import de la inscripció serà el següent: 

● Participants: 5 Euros. 

Article 4. Assegurança. 

Tots els participants inscrits estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil. 

Article 5. Horari. 

La proba començarà a les 09:00 hores del 22 de setembre de 2019 i els participants prendran la 

sortida cada 30 segons. 

Article 6. Serveis. 

Es comptarà amb el servei d'una ambulància. 

Hi haurà aparcament per a bicicletes a disposició dels participants. 

Avituallament sòlid i líquid a la zona d’arribada. 

Pasta Party a la finalització de la prova. 

Article 7. Motius de desqualificació. 

1.  No portar casc homologat durant tota la prova. 

2.  Realitzar qualsevol acció voluntària que pugui danyar l'entorn natural. 

3. Llançar qualsevol tipus d'escombraries durant el recorregut fora dels contenidors facilitats per 

l'Organització. 

4. Manifestar comportaments no esportius i/o no respectuosos envers els membres de 

l'Organització, col·laboradors, públic i resta de participants. 



5. Enganyar o ocultar malintencionadament informació del recorregut durant la prova a altres 

participants. 

6. Ser responsable o partícip negligent en un accident en el qual es vegi embolicat amb un altre 

participant. 

7. Manifestar clars símptomes de malestar físic que puguin derivar en algun agreujament de la salut. 

8. Qualsevol altre motiu no reflectit entre els punts anteriors que es consideri punible de sanció. 

Article 8. Responsabilitat. 

En el moment de la inscripció cada participant posa de manifest que es troba en una forma física i 

psíquica òptima per a participar en aquesta prova i assumeix, d'igual manera, el risc que comporta 

la pràctica esportiva. 

L'Organització no es farà responsable dels danys, perjudicis o lesions que poguessin patir el 

participant d'aquesta prova o aquells que poguessin ocasionar a tercers, així com tampoc de 

quantes despeses, deutes o danys pogués contreure en el transcurs de l'esdeveniment. 

 L'Organització tampoc es farà responsable de les avaries sofertes en les bicicletes com a 

conseqüència de la pràctica esportiva. 

El participant renuncia, per tant, a emprendre accions legals que poguessin derivar de la seva 

participació en la prova contra l'Organització d'aquesta. 

El participant en el moment de la inscripció manifesta que coneix el pas de la marxa per carreteres 

comarcals i locals, quedant obligat a complir les normes de circulació viària vigents, sent l'únic 

responsable de les infraccions que pogués cometre. 

En cas d'ajornament o suspensió de la marxa per causes de força major l'Organització no assumirà 

cap mena de responsabilitat. 

Article 9. Canvis. 

L'Organització es reserva el dret de realitzar qualsevol tipus de canvi de caràcter organitzatiu que 

sigui en benefici dels participants, havent de comunicar aquests canvis, en el cas que es produeixin, 

abans de la sortida en qualsevol moment i pel mitjà que estimi més oportú. 

L'Organització es reserva el dret a suspendre o ajornar la prova quan observi un risc inherent per a 

la seguretat dels participants o així li ho hagin manifestat les Autoritats competents. 

Article 10. Acceptació del Reglament i declaració. 

En inscriure's lliure i voluntàriament, el participant en la marxa declara conèixer i acceptar 

plenament aquest Reglament, i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquest, 

prevaldrà el que disposi a aquest efecte l'Organització. 

En el moment de la inscripció el participant declara el següent: 

Declaro en inscriure'm en Crono TERRITORI DONKEY 2019: 

● Conèixer el contingut del Reglament d'aquesta, el qual accepto íntegrament. 

● Conèixer el caràcter aquesta Marxa conforme a l'estipulat en l'article 1 d'aquest Reglament. 



● Conèixer que la prova discorre en alguns trams per vies públiques obertes al trànsit. 

● Acceptar els riscos inherents a la participació d'aquesta prova. 

● Comprometre'm a complir les normes de la Llei de Seguretat Viària i del seu Reglament, vetllant 

per la meva seguretat i de la resta de participants i usuaris de la via pública. 

● Eximir l'organització de la prova, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat 

tant per motiu de fets de la circulació com per accidents esportius. 

● Eximir als anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin 

derivar-se de la meva participació en aquesta proba ciclista, assumint personalment el risc inherent 

per a la salut que suposa l'esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova. 

● L'existència de tota mena de vehicles aliens a l'organització circulant pel recorregut de la prova. 

● Que existeixen trams perillosos en els quals hauré d'extremar la precaució. 

● Que existeixen descensos prolongats amb corbes. 

● Que existeix la possibilitat de sofrir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme, 

assumint personalment la responsabilitat dels accidents que pogués causar a qualsevol participant 

de la prova, excloent a l'Organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests accidents. 

● Que existeix la possibilitat de causar un accident a un tercer aliè a la prova, assumint 

personalment la responsabilitat íntegra d'aquest accident i excloent a l'Organització de qualsevol 

responsabilitat derivada d'aquests accidents. 

● Autoritzar l'Organització a l'ús de fotos, vídeos i nom complet en la classificació de la prova, en 

els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per 

aquest concepte. 

Article 11. Dret a la imatge. 

La inscripció en la prova i l'acceptació del present Reglament implica que el participant dona el seu 

consentiment a l'Organització per a la captació de la seva imatge per diferents mitjans (vídeo, 

fotografia, etc.), presta la seva autorització davant la possible difusió de la seva imatge en diversos 

mitjans i formats (premsa, Internet, etc.) i cedeix els drets comercials i publicitaris que poguessin 

ocasionar aquestes imatges, renunciant, en tot cas, a rebre cap compensació per aquests 

conceptes. 

Article 12. Garanties. 

El tractament que de les dades personals dels participants es realitzarà conforme a la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estant destinats els 

mateixos a la gestió administrativa de la prova. 

 


