
NORMATIVA CURSA SOLIDÀRIA NICK HORTA 2018

1. La CURSA SOLIDÀRIA NICK HORTA 2018 es farà el diumenge 23 de setembre de
2018.

És una cursa solidària 100% ja que tots els beneficis de la cursa es destinaran a la ONG
WANAWAKE que entre els seus objectius té el de combatre la violència exercida sobre les
dones i les nenes. La cursa és de 5Km. Està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes
majors de 10 anys o menors acompanyats d’un familiar (recordem que els menors de 18
anys hauran de portar una autorització firmada pels pares o pels tutors).

2. La sortida es donarà a les 9.00h. al C/Tajo (al costat del mercat d’Horta) en dos calaixos si
és necessari. El màxim temps per acabar la cursa serà d’una hora. Els participants que
vagin fora de temps i siguin avançats pel cotxe escombra, hauran d’acabar la prova per la
vorera i sota la seva responsabilitat.

Seguidament a la dels corredors/es, es donarà la sortida a la caminada solidària. El temps
per a la caminada serà de 1:15h

3. L’arribada serà a la Plaça Eivissa.

4. El recorregut serà pel barri d’Horta, segons el circuït indicat de 5000 metres.

5. Paral·lelament a las 9.30h. es donarà sortida a la “CURSA INFANTIL”, no competitiva
(sense cronometratge), participativa i solidària, de C/Venècia amb C/Salses. És obligatori
que els menors vagin acompanyats de pares o familiars. Disposarem de 150 places per a
la cursa infantil. La inscripció es farà de forma presencial a la recepció del club NICK SPA
& SPORTS CLUB (Pg.Font d’en Fargas, 6. 08032 Barcelona) la inscripció tindrà un cost
de 3€ i inclou una samarreta de regal i medalles per a tots els participants.

6. Seran premiats els 3 primers masculins i les 3 primeres femenines de la classificació
general, amb trofeus i obsequis dels col·laboradors. També obtindran trofeus el 1r.
classificat i la 1ªclassificada de les següents categories:

• Categoria Infantil fins els 12 anys
• Categoria Cadet dels 13 als 15 anys
• Categoria Juvenil-Junior dels 16 als 19 anys
• Categoria Sènior dels 20 als 34 anys
• Categoria Veterans I dels 35 als 44 anys
• Categoria Veterans II dels 45 a 54 anys
• Categoria Veterans III dels 55 als 64 anys
• Categoria Màster de més de 65 anys

7. El cronometratge es realitzarà amb l’empresa Xipgroc.
La classificació dels 3 primers/eres de la general serà per temps “oficial” (ordre d’arribada)
i els premis per categories es donaran per temps “real”.
Durant la cursa es farà un sorteig d’obsequis dels col·laboradors.
Els corredors tindran avituallament d’aigua i fruita a la zona d’arribada.

8. Les inscripcions es podran fer a la web www.cursanickhorta.cat o www.nickspa.com o a la
recepció del club NICK SPA & SPORTS CLUB (Pg.Font d’en Fargas, 6. 08032 Barcelona)
fins el dimecres 19 de setembre o a l’arribar a 1000 inscrits.
• La inscripció a 5Km tindrà un preu de 10€ per a les/els propietàries/s de xip groc
i de 12€ amb xip d’un únic ús si t’inscrius abans del 07 de setembre. I el preu serà
de 12€ per a les/els propietàries/s de xip groc o de 14€ amb xip d’un únic ús a
partir del 8 de setembre.



Si vols comprar el xip, la inscripció a la cursa tindrà un preu de 15€ abans del 7 de
setembre i de 17€ a partir del 8 de setembre.
• Les inscripcions solidàries (corredores/s solidàries/s, caminada i aportació
solidària) tindran un preu de 10€ si t’inscrius abans del 7 de setembre i de 12€ si la
inscripció es realitza a partir del 8 de setembre.

9. El dimarts previ a la cursa es realitzarà un entrenament en grup pel recorregut, per a més
informació consulteu la web de la cursa www.cursanickhorta.cat o www.nickspa.com o el
Facebook de la cursa https://www.facebook.com/Cursa-NICK-HORTA-135237036519353/

10. Tots els esportistes rebran una samarreta tècnica de regal i la bossa del corredor. Hi haurà
servei de guarda-roba i dutxes al gimnàs NICK SPA & SPORTS CLUB. També hi haurà
servei d’aparcament opcional (pagament) al gimnàs (places limitades)

11. La recollida del dorsal es farà al gimnàs NICK SPA & SPORTS CLUB (Pg.Font d’en
Fargas, 6) el divendres 21 de setembre de 12.00h a 21.00h. i el dissabte 22 de setembre de 
10.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h.

Per recollir el dorsal és imprescindible presentar el comprovant de pagament corresponent
a la inscripció realitzada o el DNI o Passaport. En cas de recollir el dorsal en nom d’una
altra persona caldrà presentar el comprovant més el document acreditatiu.

12. Per a les persones residents fora de Barcelona i amb previ avís (abans del divendres 22
de setembre) es podrà recollir el dorsal a la zona d’arribada de la cursa (Plaça Eivissa),
una hora abans de començar la cursa.

13. El fet de NO recollir el dorsal i la bossa del corredor, en el dia establert, significa la
renúncia als mateixos i la no participació a la cursa.

14. Els corredors assumiran els danys que es puguin causar o que puguin causar a terceres
persones, abans, durant i després de la Cursa. L’organització reclina tota responsabilitat al
respecte.

15. Cada corredor participa a la Cursa Solidària sota la seva responsabilitat. L’organització
reclina tota responsabilitat en relació a accidents o altres perjudicis que puguin afectar als
participants durant la cursa o després de ferla, degut a la seva condició física.

16. Por el sol fet de participar, s’accepta el present reglament i les decisions que prengui
l’organització en referència al que no estigui previst.

17. De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal (RGPD (UE) 2016/679 i LOPD 1/1982) els participants, al fer la inscripció, donen
el seu consentiment exprés per a que l’organització, (YANTA SLU) i l’empresa de
cronometratge (CHIP TIMING SL) facin ús de les seves imatges per a fer promoció de la
cursa, així com el tractament de les seves dades amb la finalitat pròpia de l’esdeveniment
esportiu i per a futures promocions del NICK SPA & SPORTS CLUB, i autoritzen a publicar
les seves dades en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats de la Cursa.

18. L’ organització podrà modificar el recorregut i els horaris de la Cursa per causes alienes i/o
de força major així com procedir a l’anul·lació d’aquesta per inclemències meteorològiques
extremes.

http://www.cursanickhorta.cat
http://www.nickspa.com
https://www.facebook.com/Cursa-NICK-HORTA-135237036519353/

