XI CURSA SOLIDÀRIA D’ENTRECULTURES
“Corre per una Causa”

NORMATIVA I REGLAMENT
Reglament XI Carrera Solidaria Entrecultures

Article 1.‐ La Fundació Entreculturas amb domicili fiscal a Madrid al carrer Maldonado nº 3ª
planta, 28006 amb nombre d'identificació G‐82409020 i degudament inscrita en el Registre de
Fundacions, i amb Delegació a Catalunya al carrer Roger de Llúria 13 comptant amb la
col·laboració i el patrocini de les empreses que apareixen identificades
a la web
www.correperunacausa.org així com amb el suport dels Ajuntaments de Cornellà de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, organitza la XI CURSA
D’ENTRECULTURES que se celebrarà el dia 3 d’Abril de 2022.
La participació en les diferents proves programades d'aquesta Cursa suposa el coneixement i
acceptació del present Reglament de participació. L'organitzador es reserva el dret a modificar
el present Reglament i, si escau, la suspensió de la prova per causes extremes. Per tot el no
contemplat en aquest Reglament, i que correspongui, s'aplicarà la normativa de l'Associació
Internacional de Federacions d'Atletisme (I.A.A.F).
Article 2.‐ La Cursa tindrà lloc en el terme municipal de Cornellà de Llobregat i a l’espai natural
del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb Sortida en el carrer del Rugbi de Cornellà de Llobregat
(recta perpendicular a l’Estadi) i Meta en l'Estadi Municipal de Cornellà de Llobregat.
El recorregut de les proves de 5 i 10 km discorre per un espai natural d'especial protecció
mediambiental, la qual cosa exigirà el comportament cívic dels
Participants, i
especialment al seu pas per l'espai natural protegit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la
ribera del riu Llobregat. En cap moment els Participants abandonaran els circuits marcats,
ni envairan camps de cultiu, ni generaran cap residu fora de l'espai marcat per
l’avituallament i sempre utilitzant els contenidors disposats a tal efecte.
Els circuits no seran circuits tancats en exclusiva per la Cursa, per la qual cosa serà
important seguir les directrius dels voluntaris de l'organització, distribuïts al llarg del
recorregut.
Article 3.‐ Les carrera de 5 i 10 km seran cronometrades, sent la de 10 km puntuable per la Lliga
Championchip 2022. Els temps seran publicats a la pàgina web de Championchip.
Article 4.‐ La Cursa constarà de cinc proves:
Circuit de 10 km Modalitat de carrera, per a majors de 14 anys
Circuit de 5 km Modalitat de carrera, per a majors de 12 anys
Modalitat caminada, sense limitació d’edat
Circuit de 1.000 m nascuts 2013-2012-2011
Circuit de 400 m nascuts 2016-2015-2014
Circuit de 100 m nascuts 2019-2018-2017 que podran anar acompanyats d’un tutor legal.
Article 5.‐ L'hora de sortida de les proves de 5 km i 10 km serà a les 9:30, tancant-se el control
d'arribada a les 10:55h. Les proves infantils tindran lloc a les 11:00 (1.000 m) 11:10h (400 m), i
11:20h (100 m).
Article 6.- Es obligatori corre amb el dorsal col·locat a la part davantera de la samarreta, de
forma visible.
Article 7.‐ El recorregut de 5 i 10 km estarà degudament senyalitzat en cada quilòmetre. La
cursa de 10 km disposarà un avituallament d’aigua pels corredors/es entre el quilòmetre 5 i 6.
Tots els corredors/es de totes les carreres, tindran un avituallament a l’arribada.
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Article 8.- S’entregaran premis als tres primers classificats de la categoria masculina i femenina
de cadascuna de les carreres de la Cursa. L’entrega de premis tindrà lloc a l’interior de l’Estadi,
a les 10:30h per les curses de 10 i 5 km, i a partir de les 11:40 h per les curses infantils.
La modalitat de Caminada de 5 km no tindrà premis classificatoris.
Article 9.- El recorregut dels circuits publicat a la web www.correperunacausa.org, podrà ser
modificat per l'organització, per circumstàncies alienes i/o de força major. El Circuit de 10 km
podria veure’s reduït a 9 km, si el dispositiu de Guàrdia Urbana de Cornellà el considera
necessari per garantir la seguretat dels corredors/es.
Article 10.‐ El límit d’inscripcions per les carreres serà: de 2.000 participants en total, per les
curses de 5 i 10 km, i de 500 participants en total, per la de 100, 450 i 1200m. L'organització es
reserva el dret de modificar aquest límit per motius organitzatius.
Article 11.‐ La quota d'inscripció serà la següent:
- Prova de 5 i 10 km:
12,00 €
AMB XIP GROC
10,00 €
- Prova de 100, 400 i 1000 m: 5,00 €
Els fons recaptats per la carrera es destinaran a finançar el projecte per la defensa dels drets
indígenes de l’AMAZONÍA. En concret, la promoció d’educació cultural bilingüe, la formació en
lideratge juvenil, l’atenció humanitària, i la protecció, de més de 10.200 persones a la triple
frontera entre Brasil, Colòmbia, y Perú. Gestionat per la Fundació Entrecultures, una vegada
descomptades les despeses ocasionades per l'organització de l'esdeveniment.
També existeix la modalitat de Dorsal Zero, a disposició de qualsevol persona o entitat que sense
córrer en el circuit, vulgui col·laborar econòmicament amb l'import que voluntàriament desitgi.
Article 12.- La inscripció i pagament de la quota es formalitzarà online a través de la web
www.correperunacausa.org, excepte els corredors amb Xip Groc, que la formalitzaran de la
pàgina web de Championchip. www.xipgroc.cat .Les inscripcions es tancaran quan s’esgoti el
cup d’inscripcions, o el dia 31 de març de 2022 a les 23:59h. Una vegada formalitzada la
inscripció, no es realitzarà cap devolució de l'import d’aquesta.
Les incidències de les inscripcions o sol·licituds d’informació sobre la prova s'enviaran a través
de l'apartat de la web “Contactar”.
Article 13.- Els/les menors d’edat (-18 anys) hauran d’estar legalment autoritzats,
formalitzant del document d'autorització legal de participació (Annex 1 d’aquest Reglament i que
caldrà descarregar a l’apartat Descarregar de la pantalla d’inscripcions de la Cursa de Barcelona
de la pàgina web www.correperunacausa.org), i que s’haurà de lliurar a l’organització en el
moment de la recollida del dorsal.
La participació de menors exigeix la presència del seu pare, mare, o tutor legal, o d’una
persona major d’edat degudament autoritzada, durant tota la seva participació en la Cursa.
En el cas que un centre educatiu, entitat sense ànim de lucre, o club esportiu (i en el seu nom
qualsevol persona vinculada a la dita entitat per una relació laboral o de prestació de serveis) que
dugui a terme l’acompanyament d'un/a menor en la Cursa, haurà d’estar degudament autoritzat/a
pels seus tutors legals.
Article 14.- Està permès corre en cadira de rodes o carro d’atletisme, però no en handbike.
Els participants amb cadira de rodes o carro d’atletisme de la prova de 5 i 10 km, hauran de tenir
present que en el circuit de 5 km, aproximadament 1,5 km és pista de terra, i 2,8 km en el circuit
de 10 km.
Article 15.- Excepte en la caminada de 5 km, no està permès corre amb gos o d’altres
animals, ni amb cotxet per a nens o similars. A la caminada, el gos podrà participar, però
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lligat, i no podrà accedir a la pista d’atletisme a l’arribada, haurà de quedar-se fora de l’estadi.
Article 16.‐ El lloc de recollida del dorsal es comunicarà convenientment a la web. També serà
possible la recollida a l'Estadi Municipal d’Atletisme i Rugbi de Cornellà de Llobregat, el mateix
dia de la Cursa de 8:00 a 9:00 h. ES RECOMANA RECOLLIR EL DORSAL ABANS DEL DIA
DE LA CURSA per tal d’evitar problemes d’organització.
Per recollir el dorsal serà necessari presentar el justificant de pagament de la inscripció, i
l’autorització de participació en el cas de menors. Amb el lliurament del dorsal es facilitarà als
corredors/es un obsequi commemoratiu. La organització es reserva el dret de fer l’entrega de
l’obsequi el dia de la Cursa, a l’Estadi, en finalitzar la prova prèvia entrega del dorsal.
Article 17.‐ L'organització disposarà d'un servei de guarda-roba i vestuaris situat a l'interior
de l'estadi, per als corredors/es de 5 i 10 km. Els lavabos també es trobaran a l'interior de l'estadi
per a tots els participants. SEMPRE QUE ELS PROTOCOLS VIGENTS DE LA COVID EL
PERMETIN.
L'organització disposarà d'un servei de guarderia per a menors de 3 a 11 anys, situat a
l'interior de l'estadi, per a aquells pares o tutors legals que participin en les carreres de 5 i 10 km.
Article 18.‐ L'organització disposarà de servei d'ambulància i d'assistència sanitària, durant la
carrera.
Article 19.‐ El servei sanitari de la competició i els responsables de l'organització estan facultats
per fer retirar-se durant la carrera a qualsevol participant que manifesti mal estat físic, no realitzi
el recorregut complet, no porti dorsal, o manifesti un comportament incívic o antiesportiu.
Article 20.- L'organització comptarà al llarg del recorregut amb punts on es prendran imatges de
la Cursa amb una finalitat estrictament divulgativa de l'esdeveniment.
Article 21.‐ Tots els participants estaran emparats per una pòlissa de responsabilitat civil i
accidents esportius de la companyia d’assegurances Mapfre, excloent els casos derivats d'un
patiment latent, imprudència o incompliment de les normes i lleis que resultin d'aplicació, així
com qualsevol altra circumstància que resulti exclosa en la pòlissa. També queden exclosos
possibles accidents per desplaçaments.
Amb la seva inscripció, el participant accepta formar part de la Cursa sota la seva exclusiva
responsabilitat i propi risc, i manifesta trobar-se físicament apte per completar el recorregut de
la prova. En el cas de menors d'edat, són els pares o tutors legals els qui accepten aquesta
responsabilitat.
L'organització declina tota responsabilitat dels danys que el participant pugui ocasionar durant
la prova, causar-se ell mateix o derivar d'ell a tercers.
Article 22.‐ Mitjançant la inscripció en la Carrera s’accepta el present Reglament, i de conformitat
amb l'establert en la Llei Orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i el Reglament General 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell de
Protecció de Dades, el Participant consent expressament:
-

Que les dades personals que voluntàriament facilita a través del formulari d'inscripció
s'incorporin al fitxer titularitat del responsable del tractament: la Fundació Entrecultures.
Aquestes dades seran utilitzades per poder identificar lo, dur a terme totes les gestions
administratives i gestió necessàries per a l'organització de la prova i la seva participació.

-

Que les imatges personals que puguin ser captades durant la Cursa per l’organització,
puguin ser publicades en tota la comunicació pública que es dugui a terme amb una
finalitat estrictament divulgativa de l'esdeveniment. Així mateix, reconeix i garanteix que
ostenta la capacitat legal de representació del menor d'edat al que inscriu en la Cursa,
atorgant així mateix l'autorització perquè les imatges en les quals el menor aparegui,
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puguin ser publicades pels mateixos mitjans i amb la mateixa finalitat.
En qualsevol moment el/la participant podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició al tractament de les seves dades i imatges personals, en els termes i condicions
prevists en la LOPD, mitjançant escrit dirigit a la Fundació Entrecultures a l'adreça de correu
electrònic datos@entreculturas.org.
Article 23.- L'incompliment del present Reglament, així com l'omissió, falsificació, o falta de
veracitat de les dades i documentació sol·licitada per a la participació en la Cursa, invalida
automàticament la participació en aquesta, sent responsabilitat de tots els efectes legals que es
derivin, l'infractor i/o el tutor legal del menor, eximint de qualsevol responsabilitat a la Fundació
Entrecultures, organitzadora de la Cursa.
.
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NORMATIVA I REGLAMENT
Document d’autorització de participació d’un/a menor d’edat
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