
  
 
 

IV CURSA DE LES DONES DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 2017 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu, organitza el proper 12 de març la IV Cursa de les Dones 
de la ciutat 

• La cursa és de caire popular, no competitiva, gratuïta i està oberta a tota la 
ciutadania, 

• El recorregut és d’ aproximadament  5 km per circuit urbà amb la senyalització 
pertinent. 

• Hora de sortida: 11 h del matí 
• Lloc: Parc del Vuit de Març 
• Servei d’avituallament al final de la cursa 

 
Normativa pels participants a la cursa: 
1.- Les inscripcions són gratuïtes i es faran on-line fins al 9 de març inclòs.  
2.- Els dorsals es podran imprimir directament al formalitzar l’ inscripció, o bé 
mitjançant l’impressora de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat fins el dia 10 de març a les 20hores. 
3.- Les persones inscrites participen en aquest acte sota la seva responsabilitat. 
L’organització no es fa responsable del danys i/o perjudicis físics, morals i/o materials 
que puguin causar/causar-ne les/els participants i espectadors durant la competició, 
quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. 
4.- En el cas de la participació de menors, aquests hauran d’anar sota la tutela d’un 
adult. 
5.- Serà responsabilitat de la gent que participi anar en compte amb l’estat del ferm, 
les voreres i els canvis de desnivell. 
6.- Hauran de fer cas de les indicacions de la policia, Creu Roja, organitzadors i 
voluntaris. 
7.- Transcorreguts 50 minuts, el dispositiu de seguretat es retirarà, havent llavors els 
possibles participants que encara no hagin arribat a la meta, respectar la normativa 
viària que afecta als vianants. 
8.- El fet d’inscriure’s a l’esdeveniment autoritza expressament l’organització a utilitzar 
gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment dels participants. 
9.- L’organització es reserva el dret de qualsevol modificació de l’esdeveniment. 
10.- El fet de participar en aquest esdeveniment pressuposa l’acceptació d’aquestes 
normes i les resolucions preses per l’organització en els casos que no hagin tingut en 
compte les normes esmentades 
 
Les fotos que es facin durant la Cursa es podran fer servir per promocionar-la. 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de 
caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és 
responsable l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i seran objecte de tractament per 
gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en 
l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques i jurídiques 
públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
En enviar el formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades 
personals amb les finalitats exposades 


