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REGLAMENT 1ª CURSA BUFONA 
 
 

 El present reglament explica quines són les condicions de participació́ en les proves de la 
cursa bufona i les seves característiques. 
 

 Aquest reglament és d'estricte compliment per a tots els participants en qualsevol de les 
proves i distàncies de la cursa.  

 

 La realització́ de la inscripció́ implica l’acceptació́ de la 'declaració́ responsable de salut 
respecte al covid-19' exposat en aquest mateix reglament. 
 

 La realització́ de la inscripció́ implica l’acceptació́ total del present reglament. 
 
 
Inscripcions i política de cancel·lació  
 

 Les inscripcions de totes les curses són obligatòries encara que no tinguin xip ni classificació.  
 

 Pels participants menors de 18 anys inclosos, caldrà l’autorització del pare / mare / tutor que 
es pot descarregar o signar en el moment que s’entregui el dorsal.  

 

 Els menors que vinguin acompanyats d’un adult responsable, caldrà portar l’autorització i una 
fotocopia del carnet d’identitat del pare / mare / tutor.  
 

 Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import de la mateixa.  
 

 L’organització pot suspendre la cursa degut a condicions meteorològiques adverses. Aquesta 
decisió no serà irrevocable i posteriorment es decidirà una nova data per informar a tots els 
participants.  

 

 En cas d’aplaçament de la cursa per raons organitzatives, es posposarà l’esdeveniment per a 
una altra data. En cas de que l’atleta no pugui assistir a la nova data de la carrera, es retornarà 
l’import de la inscripció. Per més informació contacti vi e-mail a:  

 info@fundacioarcadi.com  
 

 En cas de lesió́ justificada, es podrà̀ presentar un comprovant mèdic i realitzar un canvi de 
nom del participant o sol·licitar la devolució de la inscripció. Caldrà enviar la informació a: 
info@fundacioarcadi.com 

 

 Els participants accepten automàticament en inscriure’s la ‘declaració́ responsable de salut 
respecte al covid-19’ que informa dels riscos que comporta la participació́ i exclou 
l’organització́ de responsabilitats en cas de qualsevol incidència, accident o contagi derivat 
de la participació́. 
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 L’organització́ no es fa responsable de les despeses extres relacionades amb la inscripció ́com 
allotjaments o viatges en cas de cancel·lació́ de la prova.   

 

 L’organització́ no es responsabilitza de les relacions contractuals entre participants i serveis 
externs.   
 

 El participant, quan s'inscriu, accepta tots els punts del present reglament. L'incompliment 
d'un d'ells suposaria l’expulsió́ automàtica.  
 

 L’organització comptarà amb voluntaris i tècnics que donaran orientació i suport a tots els 
participants al llarg de la jornada, recorregut i punts de sortida i arribada.   
 

 A les 13:00 h, l’organització tancarà tots els serveis.  
 

 
Recollida de dorsals 
 

 L’entrega de dorsals és farà al pàrquing del Girona FC, a l’Avinguda Montilivi 102 a les 8:00 h 
del matí.  

 

 Els dorsals són obligatoris per a la participació de la cursa e intransferibles de l’una a l’altra.  
 

 Per recollir el dorsal cal estar inscrit a la cursa i mostrar el DNI o Passaport i el resguard del 
pagament.   
 

 En cas de recollir el dorsal en nom d’una altra persona, caldrà portar la fotocòpia del DNI de la 
persona inscrita.  

 

 Els menors que vinguin acompanyats d’un adult responsable, caldrà portar l’autorització i una 
fotocopia del carnet d’identitat del pare / mare / tutor.  

 

 Tots els participants menors de 18 anys inclosos, en el moment de l’entrega del dorsal, caldrà 
la signatura de l’autorització del pare / mare / tutor conforme el menor participa en la Cursa 
Bufona.  

 

 Per a una correcte utilització del dorsal, s’ha de posar a l’alçada de la panxa per tal de que 
sigui molt visible.  
 

 
Desenvolupament de la cursa  
 

 L’arribada de cada cursa serà el mateix que el de la sortida: Davant del pàrquing del FC 
Girona, a l’Avinguda Montilivi 102.  
 

 Els participants seran convocats al seu punt de sortida a través de microfonia.  
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 El recorregut de totes les curses estarà marcat i traçat. Per la cursa de 5 km, cada km es 
trobarà especificat durant el recorregut. És responsabilitat del corredor conèixer el traçat.  

 

 El temps màxim per acabar la cursa de 5 km és de 8 min per cada km. Els participants que 
facin la cursa caminant, un cop els avancin els cotxes de tancament de cursa, hauran d’anar 
per sobre de la vorera i respectar la normativa de circulació de vianants.  

 

 El punt d’avituallament i zona de recuperació estarà situat al pàrquing del Girona FC, a 
l’Avinguda Montilivi 102, al costat del punt de recollida de dorsals.  

 

 Seguint el protocol covid-19, no s’ofereix guardarropia, vestidors ni dutxes.  
 

 
Protocol de salut respecte a la covid-19 
 

 És obligatori l’ús de la mascareta per a tots els membres de l’organització i voluntaris. 
 

 Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments fins 
abans d’iniciar l’activitat. 

 

 És obligatori que cada esportista faci ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat. S’ha 
de dur la mascareta fins una vegada iniciada la cursa. Quan l’atleta hagi arribat a la línia 
d’arribada, caldrà que es torni a col·locar la mascareta.  

 

 Com a excepció, es podrà treure la mascareta l’atleta que presenti algun tipus de malaltia o 
dificultat respiratòria que es pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta. 

 

 Les sortides de totes les curses estaran dividies per calaixos de 30 participants que sortiran amb 
un marge de 30 segons.  

 

 L’organització proporcionarà gels desinfectants durant d’entrega de dorsals i en varis punts de 
l’avituallament per als participants.  

 

 En el moment d’entrega de dorsals, l’atleta haurà de signar el document de declaració responsable 
de la covid-19:   
  

1. Que no presenta simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, 
etc.) O qualsevol altre quadre infecciós.   
 

2. Que no ha estat en contacte proper amb alguna persona amb simptomatologia probable 
o confirmada per infecció́ de covid-19 en els 14 dies anteriors a la data de la prova.   
 

3. Que coneix el protocol d’actuació ́de seguretat i higiene adoptat per l’organització ́per al 
correcte desenvolupament de la prova.   
 

4. Que el compliment del protocol d’actuació́ de seguretat i higiene per fer front al covid-
19 és un deure de cada participant i exclou l’organització́ de responsabilitats en els 
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contagis que es puguin produir.   
 

 
 
 
Material i roba 
 

 Portar el material adequat per fer front a la prova és responsabilitat de cada participant.  
 

 Els participants tenen el deure de calçar-se equipar-se de manera correcta segons les 
condicions tècniques de la prova i les condicions meteorològiques.  

 

 L’organització́ recomana que tots els participants facin us de protecció́ solar si les condicions 
d’exposició́ ho requereixen.  

 

 L’organització́ no es responsabilitza de cap objecte perdut o oblidat durant el 
desenvolupament de la prova. 

 
 
Penalitzacions i desqualificacions 
 

 És obligatori seguir en tot moment el recorregut marcat amb cintes.  
 

 No es podrà participar a la cursa si no s’ha fet la inscripció prèvia i no es compte amb dorsal. 
 

 L’organització́ podrà̀ desqualificar a tots els participants que no compleixin amb la normativa 
durant el transcurs de la prova.  

 

 L’organització́ expulsarà̀ a tot participant que mostri o tingui un comportament violent contra 
un altre participant, acompanyant, voluntari o membre de l'organització.  

 

 L’organització́ expulsarà̀ a tot participant amb una actitud irrespectuosa amb el medi, la 
fauna o la flora.  

 
 
Política de protecció de dades 
 

 D'acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants 
seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la 
gestió́ de la prova.  

 
Drets d'imatge 

 Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge durant la prova.  
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 L’organització́ podrà utilitzar les imatges de la prova per motius d’interès propi.  
 

 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la constitució́ i regulat en la 
“llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, així́ com en l’aplicació́ de la llei orgànica 15/1999 de protecció ́de dades de caràcter 
personal, del 13 de desembre.” 
 

 Tots els participants i representants legals de menors d’edat en que participin en la cursa, 
accepten cedir a l’organització i col·laboradors de la cursa el dret de captació, reproducció, 
distribució i publicació de imatges i vídeos de la cursa a qualsevol medi de comunicació, 
digital com en paper.  

 
 

Bufem pel medi ambient 
 

 Les proves transcorren per entorns naturals pel que és el nostre deure no deixar cap mena 
d'empremta després del nostre pas.  
 

 Cada participant haurà̀ d'actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar 
davant qualsevol adversitat.  
 

 Els participants han de ser conscients que el canvi climàtic en què vivim dificulta, i molt, les 
prediccions meteorològiques. Extrema la teva previsió́ i prepara't per a tota classe 
d’inclemències meteorològiques.  

 
 
Bufem pel civisme 
 

 Els participants han de prioritzar l’ètica, el companyarisme i el respecte a l'entorn i al medi 
ambient abans que a la competició.́  
 

 En cas que un participant, una tercera persona o qualsevol animal estigui en perill és 
obligatori prestar la nostra ajuda.  
 

 Els participants de la prova han d’alertar als membres de l’organització de qualsevol mena 
d’incidència.  
 

 
La inscripció a la 1ª CURSA BUFONA implica l’acceptació d’aquest regalament. 


