
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 

SANT SILVESTRE SÓLLER 2022.

CURSA NO COMPETITIVA

REGLAMENT CURSA SANT SILVESTRE. Sóller 2022

Les inscripcions es tancaran el 20 de desembre a les 14 h o bé quan s’assoleixin les 500
inscripcions.  Hi  haurà  una  camiseta  obsequi  per  a  cada  persona  inscrita  (fns  exhaurir
existències). 

Les  inscripcions  es  podran  fer  únicament  per  Internet,  mitjançant  l'enllaç: 
https://forms.gle/cBASpA3NAsfyPHH7o.

A partir del 20 de desembre, després de les 14h, no s'admetran inscripcions.

REGLAMENT.
La cursa SAN7 SILVES7RE de SÓLLER és una marxa popular oberta a tothom, sense caràcter
competitiu.

- Dia, hora i lloc de sortida i arribada: dissabte 31 de desembre de 2022 , a les 16h al MOLL
HESQUER del HOR7 DE SÓLLER.
- Distància: 3,2 km, aproximadament. Recorregut al llarg de la badia del Hort de Sóller, des
del Moll Hesquer fns al Hasseig de la Hlatja den Repic (placeta torrent dels Norais). Anar i
tornar.
-  Les  inscripcions  es  podran  fer  únicament  per  Internet,  mitjançant  l'enllaç: 
https://forms.gle/cBASpA3NAsfyPHH7o
 - 7ermini d’inscripció:   Fins el 20 de desembre a les 14 h o bé quan s’assoleixin les 500
inscripcions. Hi haurà una camiseta obsequi per a cada persona inscrita dins termini (fns a
fnal d’existències). 
Es recomana ser-hi amb temps per evitar cues o aglomeracions d’última hora. 
- S’informarà als inscrits del lloc i horaris per a la recollida prèvia de les camisetes, i també es
podran recollir a la zona de sortida abans de la cursa (per motius d’organització, a partir de
les 15.45 h no s’entregaran camisetes). 
- Queda prohibit córrer sense inscripció prèvia,  ja que la persona no estarà coberta per cap
assegurança.
- 7emps màxim per fnalitzar la cursa de 3,2 km: 60 minuts. Els/les participants que superin el
temps previst, i un cop els avancin els controladors de tancament de la cursa, a les zones
amb trànsit hauran d’anar per sobre de la vorera i respectar la normativa dels vianants.
- Qui no respecti el recorregut, marcat per l’organització, ho farà sota la seva responsabilitat.
-  Queda totalment  prohibida  la  participació  a  la  cursa  amb patins,  patinets,  bicicletes,  i
mitjans de transport (excepte cadires de rodes i cotxets d’infant).

L’organització podrà modifcar el  recorregut per causes que li  siguin alienes i/o de força
major.  La  participació  a  l’esdeveniment  està  sota  la  responsabilitat  i  propi  risc  dels/les
participants. 

https://forms.gle/cBASpA3NAsfCyPHT7
https://forms.gle/cBASpA3NAsfCyPHT7


L’organització  declina  tota  responsabilitat  dels  danPs  que  els/les  participants  puguin
ocasionar durant la prova, a si mateixos o a terceres persones.
La  cursa  es  podrà  suspendre  per  inclemències  meteorològiques,  si  en  el  moment  de  la
sortida hi ha algun risc fsic per als corredors/ores, per causes majors i/o sobrevingudes,  i
així ho determina l’organització.

L'Ajuntament de Sóller es reserva el dret de fer l'enregistrament sonor o d'imatges durant el
desenvolupament de l'activitat amb la fnalitat difondre-les i arxivar-les, i sempre d’acord
amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i  de protecció de la intimitat de les
persones. No obstant això, l'Ajuntament de Sóller no es fa responsable de l'enregistrament
sonor o d'imatges de terceres persones en activitats obertes al públic en general.

El  fet  d’inscriure’s  implica  l’acceptació d’aquest  reglament  i  suposa  el  consentiment per
tractar  les  dades personals  per  a  la  realització d’aquesta  activitat.  No s’utilitzaran  per  a
fnalitats  diferents ni  es cediran a tercers sense el  vostre consentiment excepte que una
norma legal  ho  autoritzi.  Així  mateix,  els  inscrits  autoritzen  la  publicació  del  seu  nom i
cognoms a les llistes de persones inscrites, o bé a la de resultats,  si s'esdevé convenient
emetre l’esmentada informació en cròniques, fotografes i flmacions en qualsevol mitjà de
comunicació (diari, web, etc.),  únicament per a l'estricta divulgació informativa de la prova.

7ractament  de  les  dades  personals:  les  dades  seran  incorporades  als  ftxers  municipals
només amb la fnalitat de gestionar la prova, i enviar informació vinculada si escau.
L’Ajuntament de Sóller, com a responsable del tractament, només les conservarà el temps
indispensable per a la correcta gestió d’aquesta activitat. Es podran exercir els  drets d’accés,
rectifcació  o  supressió,  limitació  del  tractament,  oposició  i,  si  és  el  cas,  portabilitat
mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (Hl. yonstitució, 1. Sóller) o
a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller  .  

https://soller.sedelectronica.es/info.0

