REGLAMENT CURSA
#LASOMNÀMBULAVIRTUAL
DEL 23 AL 29 DE JULIOL DE 2020
1. La cursa es realitzarà d’acord amb les normatives sanitàries del moment. En cas que
algun dels participants no les compleixi quedarà desqualificat i fora de la prova.
2. Per fer la cursa, una vegada realitzat el pagament, caldrà demanar sol·licitud al club
“Somnambula 2020” de l’app Strava, des d’on es podrà descarregar el track i participar
en l’activitat de la cursa.
3. L’organització no es fa responsable de qualsevol impediment o incidència tècnica que els
participants es puguin trobar durant la prova. Caldrà que aquests s’assegurin de tenir ben
configurada l’app i que els quedi gravat el recorregut i temps.
4. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult, el qual se’n farà responsable.
5. Les classificacions es dividiran entre homes, dones i fotografia. Tindran premi els 3
primers classificats masculins, les 3 primeres classificades femenines i l’autor/a de la
fotografia publicada a Instagram que per sorteig resulti guanyadora.
6. Per optar al premi de fotografia s’haurà de ser seguidor del compte @santtomas a
Instagram, publicar una foto amb el hashtag #SomnàmbulaVirtual i etiquetar @santtomas
a la fotografia. En cas de tenir compte privat, caldrà enviar captura de la publicació per
privat.
7. Amb la inscripció el participant rebrà un dorsal a través del correu electrònic i entrarà
en el sorteig de productes i lots de productes dels nostres col·laboradors.
8. La cursa no es farà amb la circulació tancada, ni de persones ni de vehicles, per tant, cal
complir la normativa de seguretat vial.
9. Es recomana fer la cursa d’hora als matins o als vespres per evitar la calor. Cal evitar les
hores de més sol com el migdia.
10. Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar
preparats per realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així
com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar. El participant eximirà l’organització
de la cursa de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
11. La classificació general es tancarà el dia 29 de juliol a les 23.55 h.
12. L’entrega de premis es realitzarà la setmana següent al tancament de la cursa.

