INFORMACIÓ A LA WEB ELITECHIP

CORREPALMA
Ubicació de la cursa: Polígon Llevant (Parc Krekovic)
Esdeveniment gratuït.
Data: 10/desembre/2017
Lema solidari: Els Drets Humans
L’IME té el plaer de convidar-vos el pròxim 10 de desembre a les 11:00 hores,
amb motiu de la commemoració del dia mundial dels DRETS HUMANS, a
participar a la Cursa de Correpalma (curses amb cor) emmarcats dins el
programa de Nadal de l’Ajuntament de Palma-IME.

Aquesta és una activitat totalment gratuïta i pretén ser una eina de
sensibilització, un espai de trobada i un lloc de participació ciutadana.

La carrera discorre íntegrament dins el Parc Krekovic (Barri de Nou Llevant) i és
una magnífica oportunitat per practicar esport lligat a una bona causa dins la
nostra ciutat, amb un recorregut especialment dissenyat per gaudir d’un dia
en família i amics/amigues.
INSCRIPCIONS
1ª Carrera CorrePalma. Corre pels Drets Humans.
Ø

A través de Elitechip www.elitechip.net

SERVEIS
•

Avituallament al circuit i a la zona d’arribada.

•

Ambulància.

•

Assegurança d’Accidents i de Responsabilitat Civil.

Els corredors es consideren aptes, física i psíquicament, per prendre part i es
fan responsables dels danys morals, físics i materials que puguin patir a la cursa.
Els menors hauran de contar amb l’autorització del pare, mare o tutor.

BASES I CURSA CORREPALMA
DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS
L’Ajuntament de

Palma

-

IME presenta

la
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CURSA

CORREPALMA.

DIA MUNDIAL PEL

DRETS HUMANS com a esdeveniment de caràcter esportiu i emmarcat dins del programa de Nadal
de la nostra ciutat.

BASES.
1.

La Cursa es celebrarà el dia 10 de desembre de 2017, entre les 11:00 i les 13:30 h

2.

El recorregut es realitzarà íntegrament dintre del recinte del Parc Krekovic.

3.

La participació a les carreres és gratuïta i no competitiva.

4.

Tots/es els/les corredors/es han d'estar inscrits en l'activitat per poder participar a la cursa.

5.

La programació horària de la cursa és el següent:
a.
b.
c.

11:00 Presentació de l’esdeveniment
11:15 Interpretació de la Cançó. “Horitzó”. Toni Bauçà.
11:30 Inici carreres. (Cap carrera és competitiva).

ü
ü
ü
ü
d.
e.
f.
g.
h.

Cursa 4-5 nascuts (2012-2013) 400 m
Cursa 6-7 (2011-2010) 600m
Cursa 8-9 (2008-2009) 800m
Curca 10-11-12 (2007-2006-2005) 800m
12:30 Carrera jove.
12:45 Carrera Familiar.
13:00 Lliurament de medalles.
13.00 Actuació de Tambors per a la Pau. (S’està realitzant les gestions perquè pugin participar)
13:30 Acomiadament.

6.

Les inscripcions es podran fer a través de www.elitechip.net

7.

Tots/es els/les corredors/es tindrà un dorsal de participació.

8.

Tots/es els/les participants obtindran una medalla d'obsequi en finalitzar la prova.

9.

El sentit de la carrera és de sensibilització i hem d'entendre que el motiu és passar un dia
de festivitat i col·laborar amb una bona causa.

10. No es cronometrarà el temps d’arribada
11. No es permetrà córrer sense dorsal. Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la carrera a
partir de les 8:30 del matí a la línia de sortida / meta.
12. El corredor/a declara estar en bona forma física i haver comprovat el seu estat de salut
per mitjans autoritzats.
13. La signatura de la inscripció i prendre la sortida, suposa la total acceptació de les presents
bases. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització.
14.

L'organització es reserva el dret a realitzar possibles modificacions en el recorregut, si així

ho estima oportú.
15. L'organització disposarà d'una assegurança de responsabilitat Civil.

16. La participació en la prova suposa la renúncia a qualsevol acció penal o civil contra
l'organització i col·laboradors, derivat dels danys físics o morals que puguin sofrir els/les
participants en el transcurs de la mateixa o com a conseqüència d'aquesta.
17. L’organització oferirà un punt d’avituallament amb aigua i fruita de temporada.
En compliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal continguts en la inscripció
realitzada, seran introduïts en un fitxer per al seu tractament per l'organització.

