
 

Reglament                  

Art. 1  Durada 5 Km. Aproximadament. 

Art. 2  La sortida serà al Complex Esportiu Municipal Sagnier, a les 

10.00 hores, i l’arribada al mateix lloc. La cursa transcorrerà 

per carrers del Prat de Llobregat.  

Art. 3  L’organització pot demanar el DNI o similar. 

Art. 4                El xip groc no compta, únicament serà vàlid el xip adherit al     

                         Dorsal,el qual haurà d’estar sempre visible. 

Art. 5  Els participants hauran de portar durant la Cursa, la 

samarreta que es dóna al moment de la inscripció. 

 Per deixar les vostres pertinences teniu a disposició servei de    

guarda-roba. 

Art. 6  L’organització exigirà el màxim de respecte amb la mateixa 

i/o amb els participants. 

Art. 7  Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la 

cursa i la decisió de l’organització serà inapel·lable. 

Art. 8  Tot participant haurà de finalitzar el recorregut i procurarà 

no cometre cap irregularitat. 

Art. 9  L’organització declina a la companyia asseguradora tota 

responsabilitat pel que fa als accidents o altres perjudicis 

que la participació a la cursa pugui aportar als inscrits abans 

i durant d’aquesta. 

Art. 10 Pel sol fet de participar, s’accepta el present reglament, 

mentre que allò que quedi fora, restarà  sota la decisió de 

l’organització.  

 

Premis         

 

Es lliuraran trofeus al guanyador masculí i femení de cada categoria. 

Aquest any només es donaran medalles als nens, tots els participants 

podreu imprimir els vostres Diplomes a la web xipgroc.cat, 

 

 

Amb el patrocini:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions                                 

El període d’inscripció s’obrirà el dilluns 30 de octubre i es tancarà el 17 de 

novembre de 2017. Les inscripcions es faran: 
 

Personalment:       

 

 aecc Catalunya Contra el Càncer  Junta Local del Prat 

C/ Joan Maragall, 15, local 2 - 08820 El Prat de Llobregat 

De dilluns a divendres de 18 a 20.30 hores. Telèfon: 93.370.91.39 

 

El període d’inscripció s’obrirà el 2 de novembre a:  
 

 Complex Esportiu Municipal Sagnier. 

C/ Montseny, s/n.  

De Dilluns a Divendres de 18.30 a 20.00 hores. 
 

 Complex Esportiu Municipal Estruch.  

C/ Andreu de Palma, s/n.  

De Dilluns a Divendres de 18.00 a 20.00 hores. 
 
 

 

Per Internet: del dia 30 de octubre al 16 de novembre a la pàgina web 
xipgroc.cat,  
 

Els participants hauran de lliurar  el comprovant de pagament per a retirar 

el respectiu dorsal.  

RECOLLIDA SAMARRETES I DORSAL AMB CHIP ADHERIT: CEM Sagnier: 

Diumenge 19 de Novembre en horari a les 9:00h 

 

 

Amb la col·laboració:  
 

 

 

 

http://xipgroc.cat/
http://xipgroc.cat/

