BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

AMB EL SUPORT DE:

1r COGNOM

A. A. ARXIU MEMÒRIA POPULAR

NOM

EDAT

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA

NÚM.

POBLACIÓ

CODI POSTAL

2013

La Roca del Vallès
ACTION BIKES Montcada i Reixac

2n COGNOM

D.N.I.

24 de Novembre

TELÈFON

CLUB

E-MAIL

SIGNATURA

Jo el participant, renuncio a tots els drets i pretensions contra els
organitzadors i col·laboradors de la Prehistòrica dels danys que
pugui o em puguin ocasionar durant el transcurs de la prova,
descarregant qualsevol responsabilitat dels mateixos a
l’organització.

ARS PIROTÈCNIA
BANC SABADELL
BASOLI Granollers
BICICLETES GODOY Cardedeu
BICICLETES SEGÚ Les Franqueses
BIKECARE
BIKEROMANES Granollers
CAADBIKES www.caadbikes.com
CAFÈ SOL
COMERCIAL POUS
DOCTORE.BIKE Mataró
EL 9 NOU
ESPAI esport wellness pàdel
FUNSPORTS
HOME FRUITS
iGRÀFIC www.igrafic.com
JADOGA SL
MAIL BOXES ETC Granollers
MADFORM
MakroBiKe
PROTECCIÓ CIVIL Vilanova del Vallès
RAVET BIKE Parets i Mollet
ROCA BIKES Granollers
Ruta Tramo Bike www.rutatramobike.com
SALICE vedi italiano
SBR STORE Mataró
T-BIKES Lliçà d’Amunt
TANDEM CICLES Granollers
TARREGLOLABICI.COM
TTEKNIC
TuTribu

Concurs fotografic a l’INSTAGRAM
Mes informació:
www.facebook.com/PREHISTORICA

INSCRIPCIONS I SORTIDES
Sortida Preferencial (38Km)
(cursa amb control de temps)
• Sortida: 8:30
• Preu inscripció 26€
• Preu Federats 24€*

*Es fa constar que en aquesta inscripció no s’inclourà
l’assegurança d’accidents per considerar que ja es disposa
de la pertinent assegurança federativa.
Limitat a 500 participants. Preinscripció per WEB (fins el 20
d’Octubre).

REGLAMENT
Per retirar el dorsal cal portar el resguard d'ingrés o
impressió del resultat de pagament per Web i la butlleta
d'inscripció omplerta. (Podeu trobar la butlleta d’inscripció
a la pàgina WEB)

L'INSCRIPCIO INCLOU:
• Mallot Prehistòrica
• 2 avituallaments i botifarrada.
• Sorteig de regals donats per espònsors.

Important: recorda indicar clarament, a la descripció del
pagament, el teu nom i cognoms, si vols que les teves dades
apareguin al llistat de la classificació final.
Premis (només per participants “Preferencial”)
Premi de la muntanya:
Un pernil per el primer i la primera en creuar el punt mes
alt del circuit.
Trofeu als 3 primers classificats masculins i 3
classificades femenines.

Sortida Pedalada Oberta (38Km o 25 Km)
(sense control de temps).
• Sortida lliure: de 8:45 a 9:30
• Preu: 23€
• Preu Federats 21€*

*Es fa constar que en aquesta inscripció no s’inclourà
l’assegurança d’accidents per considerar que ja es disposa
de la pertinent assegurança federativa.
Dia de la pedalada: 30€ al pati de l’IES La Roca nomes en el
cas de tenir places lliures i tampoc esta garantida la talla
del mallot
Pagament mitjançant Targeta de Crèdit a través de la
pàgina WEB: www.larocaenbike.com

Inscripció limitat. Informació i
Preinscripció per WEB
(fins el 20 d’Octubre)

www.larocaenbike.com
www.facebook.com/prehistorica

• És obligatori l’ús del casc
• Els camins estaran senyalitzats, però tingueu cura ja que estan oberts al
tràfic, respecteu les normes de circulació i màxima atenció al creuament
de carreteres.
• Cal portar el dorsal ben visible. En cas contrari pot ser exclòs de la
Pedalada.
• En cas d’accident, l’organització dona servei només fins a l’hospital més
pròxim, l’assistència sanitària serà coberta per la llicencia BTT, que en cas
de no tenir es pot contractar amb la inscripció (assegurança d’un dia).
• L'organització declina tota responsabilitat dels possibles accidents
físics/materials o altres perjudicis que la participació pugui representar
per els inscrits, ni dels que es puguin fer a tercers. Cada participant haurà
d'assumir la responsabilitat dels seus actes (l’assegurança es obligatòria).
• L'organització es reserva el dret de modificar o fins i tot suspendre la
cursa en cas de força major, en aquest cas es donarà igualment l’obsequi i
l’esmorzar, no es retornen els diners.
• Sigueu respectuosos amb l'entorn.
• Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats dels pares, tutors o
persona responsable.
• Els participants autoritzen la publicació de les fotografies que es facis en
el decurs de l’activitat.
• Les inscripcions son personals i intransferibles, només poden se
utilitzades per la persona inscrita.
• En cas de no poder participar no es tornaran els diners, es pot recollir el
regal o podem enviar, en aquest cas s’hauran de pagar les despeses de
gestió i enviament.
• El fet de participar comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a
tots els drets contra l’organització derivats dels danys que es puguin
ocasionar durant la Pedalada.
• L'organització es reserva el dret d'excloure a qualsevol participant per el
fet de no complir el Reglament.

Llarg

Aprox. 38 Km
Dificultat mitja-alta

Curt

Aprox. 25 Km
Assequible per a tothom

