Reglament Mini Trail Sant Esteve
- Les inscripcions a la Mini Trail romandran obertes fins al dia 25 de maig o
bé arribar als 400 inscrits. El seu preu és de 8€ f i n s a l tancament
d'inscripcions.
- Les sortides de la Mini Trail seran a partir de les 18h , des de la plaça Joan
Serra de Sant Esteve de Palautordera i, en estricte ordre de les
categories Sant Elies, Samon, Sui, Matagalls, Agudes I Turó.
-El mateix dissabte a partir de les 15 hores es podrà realitzar el
reconeixement complert del recorregut de la Mini Trail. Aquesta estarà
degudament marcada amb cintes . En el cas de no estar d’acord amb el
mateix, els pares o tutors legals hauran de c o m u n i c a r - h o a l a
o r g a n i t z a c i ó p e r t a l d e retirar a l'infant de la participació a la Mini
Trail.
-Els nens, han de seguir en tot moment, el circuit marcat per l’organització
i, les instruccions dels membres d’aquesta.
-Els pares o tutors legals, certifiquen que els seus fills són aptes, i tenen les
capacitats físiques i tècniques per realitzar els recorreguts corresponents
a les seves edats. Declaren que prèviament , ells mateixos , han fet un
reconeixement del recorregut que realitzarà l’infant inscrit a la Mini Trail.
-Tot nen o nena, que no porti dorsal i, que no estigui inscrit, no podrà
participar a la Mini Trail.
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-Totes les imatges generades en motiu de la Mini Trail Sant Esteve, són
propietat de l’ Associació Esportiva Trail xics Montseny, la qual compleix amb
la normativa Europea RGPD de 25 de maig del 2018.
Els pares o tutors legals donen el seu consentiment, i renuncien a cap tipus
de compensació per a l’ús de les imatges generades en motiu de la “Mini Trail”
per part de l’organització o dels seus col·laboradors per al seu ús en xarxes
socials, webs, suports gràfics, o de qualsevol altre tipus.
- La participació a la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com
eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o
lesió. Els pares o tutors legals del menor reconeixen haver llegit i entès tots
els punts del reglament de la Mini Trail Sant Esteve.

TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE
L’ORGANITZACIÓ.
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