CONDICIONS PIA&GO
- L’Escola Pia de Catalunya i SportsEvents 360º organitzen la Pia&Go que és una
activitat dirigida a tots els públics i que consisteix en la participació en alguna modalitat
esportiva de les que s’ofereixen.
- Aquest document conté les normes, les condicions i les característiques de la
PIA&GO.
- El contingut d’aquest document és d’estricte compliment per la participació en
qualsevol de les modalitats esportives ofertes.
- Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part
de l’organització, si les circumstàncies ho exigeixen.
- La inscripció i/o participació en l’esdeveniment implica l’acceptació de les presents
condicions.
- Per a participar cal ser major d’edat el dia de l’esdeveniment.
- Els menors podran participar sota les següents condicions:
 Els menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult que es faci
responsable.
 Els menors d’entre 16 i 18 anys podran anar sense acompanyant adult, sempre i
quan presentin a la recollida de dorsals el DNI i el document “Autorització de
menors” degudament omplert i signat pel pare/mare o tutor/a legal (document
que es troba penjat a la pàgina web).
-

En la participació per equips cal complir les següents condicions:
 La inscripció grupal tindrà un preu únic que donarà accés als mateixos drets que
les individuals.
 Cada membre de l’equip s’ha d’inscriure i acceptar les condicions i la política de
privacitat.
 Els equips hauran de ser de 5 a 10 persones.
 Cada equips haurà de tenir un responsable que haurà de ser major de 16 anys,
que la seva funció serà la de fer de pont entre l’equip i l’organització
 Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats durant el trajecte de la cursa
per un major d’edat
 Els majors de 16 i menors de 18 podran participar, formant un equip, sense
acompanyant sempre i quan portin l’autorització
 Els equips hauran d’anar associats a un nom.
 Els membres de l’equip hauran de romandre junts des de la sortida a l’arribada.

- Els participants han de tenir la preparació adequada per fer front als quilòmetres i al
desnivell de la prova que s’han inscrit.
- L’esdeveniment podrà acollir un límit màxim de places.
- L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el número de places. Aquesta
modificació s’anunciarà a la web oficial de l’esdeveniment.
- La inscripció no confirma ni garanteix la plaça sense el corresponent pagament de la
mateixa. L’assignació de plaça es donarà per ordre d’ingrés de la inscripció.

- Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que
consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es podrà
endarrerir l’horari previst de la cursa.
- Si hi haguessin condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar el
recorregut o anul·lar la prova sense realitzar la devolució de l’import d’inscripció.
- En cap cas l’organització tornarà els diners de la inscripció.
- És obligatori portar el dorsal visible per a que l’organització pugui identificar els
participants amb claredat en cada un dels controls.
- No està permès cap canvi de dorsal entre els participants.
- En el recorregut hi hauran diferents punts de control distribuïts en el mateix.
- Els participants hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.

- L’organització desqualificarà a tots els participants que siguin sorpresos llençant
residus al terra.
- Els participants que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en un dels
punts de control de la cursa. Només una lesió greu justificarà que un participant
abandoni en un altre punt del recorregut, ja que implicaria un rescat, ja sigui aeri o
terrestre.
- L’organització només es compromet a traslladar els participants al punt de sortida i
arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.
- L’organització no traslladarà els participants (al punt de sortida i/o arribada) que
hagin abandonat fins que no hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el bon
desenvolupament de la cursa.
- Els participants que decideixin abandonar la cursa hauran de comunicar-ho a
l’organització i entregar el dorsal.
- Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més
pròxim qualsevol tipus d’incidència.
- Es donaran premis individuals, que es lliuraran el mateix dia al finalitzar les curses,
als 3 primers/es de lla cursa Els Experts.
- Hi haurà d'altres premis no vinculats al temps realitzat a les curses, amb l'objectiu de
fomentar la participació i els hàbits saludables per fer esport.
- Si un participant està ferit els participants estan obligats a parar-se i donar auxili, i
donar-li tota l’ajuda possible.
- Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en els
creuaments que existeixin en el recorregut. Serà responsabilitat dels participants
aturar-se per extremar la precaució per creuar la carretera.

- El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de colors vius, guix i altres elements
de senyalització ubicats regularment i depenent de la tipologia del terreny i dels
diferents camins.
- Per l’Emoticolors es recomana portar ulleres.
- És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas
establerts.
- Tots els participants hauran de presentar-se en el brífing i en la recollida de dorsals.
- En el “brífing” es detallarà el protocol, programa i detalls de la cursa.
- Per recollir el dorsal serà necessari presentar el DNI, passaport o document
equivalent pels estrangers.
- Tots aquests requisits seran d’aplicació tant en la inscripció individual com per
equips.
- Els participants a qualsevol de les modalitats esportives ofertes i de les modalitats hi
prenen part voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, les entitats
organitzadores, col·laboradores, patrocinadores i la resta de participants no tindran
cap responsabilitat més enllà de la que els hi correspongui legalment.

