
REGLAMENT 
 
Article 1.- El FC BARCELONA, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, i sota el 
control del Comitè Català de Jutges organitza la “IIª CURSA BARÇA – L’ILLA”. 
 
Article 2.- La inscripció per a participar a la Cursa estarà oberta a tothom, sense distinció de 
sexe o nacionalitat, que accepti i respecti tant la distància com el present reglament. Els 
menors d’edat hauran d’inscriure’s amb l’autorització signada dels seus progenitors o de qui 
ostenti la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests. 
 
Article 3.- El recorregut de la Cursa estarà constituït per una distància de 7 Km, certificada 
oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme, en un circuit urbà, senyalitzat i controlat per 
l’Ajuntament de St. Joan Despí. 
 
Article 4.- Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de participar amb el dorsal, aquest 
haurà de col·locar en un lloc visible. A efectes de control i de classificació, els participants 
duran un xip “Thunar Crono Chip”. El Xip s’haurà de retornar al finalitzar la cursa. 
 
Article 5.- L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de la/l’ atleta. El 
participant que es negui, a dita identificació, podrà ésser desqualificat. 
 
Article 6.- “LA IIª CURSA BARÇA – L’ILLA” es desenvoluparà d’acord a la reglamentació oficial de 
la Comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 
Article 7.- L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons 
la legislació vigent. Tots els participants, federats o no, estaran coberts per una pòlissa 
d'assegurança d'accidents contractada per l'organització. i disposarà de servei sanitari per 
possibles urgències. 
 
Article 8- En cas de reclamació s’haurà de realitzar per escrit. La decisió de l’organització serà 
inapel·lable. 
 
Article 9.- La durada de la Cursa serà d‘1h a comptar des del moment de  sortida. 
 
Article 10.- El sol fet d’inscriure's a la “IIª CURSA BARÇA – L’ILLA” autoritza expressament 
l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, 
de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic 
conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el 
mon, durant el període màxim establert per la legislació aplicable. 

 
Article 11.- Als efectes del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades personal que es facilitin al document d’inscripció seran 
incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat del FC BARCELONA. S’autoritza a CAPE 
KILLABAK per a que pugui accedir i dur a terme el tractament de les dades personals 
recollides, quin ús serà amb la finalitat de gestionar la inscripció a la cursa i dur a terme la 
gestió comptable, administrativa i de facturació. Així mateix, mitjançant la signatura del 
document d’inscripció, el participant atorga el seu consentiment per a que les seves dades 
siguin conservades pel FC BARCELONA, als efectes de que aquest pugui enviar-li informació 
comercial sobre  serveis i activitats que puguin ser de l’interès del participant mitjançant correu 
electrònic i/o postal. 
 
Article 12.- La inscripció a la cursa és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present 
reglament. La interpretació del present reglament i de tot allò que no quedi reflexat en el mateix 
serà regulat per el comitè organitzador. 
 


