REGLAMENT NIT PIRINEU®2018
La NIT PIRINEU®2018 és un kilòmetre vertical nocturn de muntanya, organitzat per Pangea Attitude, la Molina club
d’esports i l’Estació d’esquí La Molina, que es celebrarà el divendres dia 28 de Setembre de 2018.
La sortida serà a les 19:30 hores al Telecabina de la Molina (Alp) i l’arribada estarà situada al refugi de Niu de l’Àliga
(Bagà). El recorregut tindrà una distància de 5 km i 860 m de desnivell positiu.
El temps màxim per realitzar el recorregut és de 1h30’ i es cronometrarà l’ascensió fins el Niu de l’Àliga.
Els corredors de la NIT PIRINEU, un cop passin per l’arribada podran utilitzar gratuïtament el telecabina (si la
meteorologia permet que estigui en marxa) per baixar fins al punt de sortida i gaudir d’una botifarrada (opcional) al
“self service” de la Molina.

Requisits
L’edat mínima per a participar a la NIT PIRINEU®2018 és de 16 anys complerts durant l’any vigent de la cursa. És a dir
que cal complir l’edat mínima almenys el 31 de Desembre de 2018.
Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de
recollir el dorsal a més del DNI.

Material Obligatori
A la secció de material de la web www.ultrapirineu.com hi ha la llista de material obligatori i recomanat que podrà
variar en funció de la previsió meteorològica.
La llista definitiva es publicarà durant el mateix divendres pel matí en funció de la previsió meteorològica, per això ES
MOLT IMPORTANT QUE CADA PARTICIPANT COMPROVI LA LLISTA DE MATERIAL OBLIGATORI A LA WEB ABANS DE
REALITZAR LA CURSA
L’Organització de la cursa podrà suspendre, modificar o escurçar el recorregut quan les condicions meteorològiques
així ho aconsellin.

Inscripcions
La NIT PIRINEU®2018 disposa de 200 places:
•
•
•

Inscripció 22€: Si és formalitza la inscripció a través de la web www.ultrapirineu.com.
Inscripció 30€: Si es realitza in situ el dia de la cursa (en el cas que hi hagi places lliures)
L’Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el nombre de places a cobrir per motius de seguretat o
per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de l’esdeveniment. En cas que es produeixi,
aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web www.ultrapirineu.com

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU:
•
•
•
•
•
•

Assegurança d’accidents
Cronometratge
1 avituallament líquid a l’arribada
Servei de guarda-roba i pàrquing
Descens en telecabina
Bossa del corredor amb regals dels patrocinadors

Els tickets de la botifarrada només es podran adquirir durant el procés d’inscripció a través del web
www.ultrapirineu.com fins el 21 de setembre, on l’inscrit podrà escollir el número de tickets que desitja comprar tant
per ell com pels seus acompanyants. El preu de cada ticket és de 6€. El dia de la cursa, ni el corredor ni els
acompanyants, podran comprar tickets per la botifarrada.
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Política de devolucions
Tots els corredors podran donar-se de baixa amb dret a devolució d’un % de l’import de la inscripció, fins el dia 31
d’agost, data en la qual es tanquen les llistes d’inscrits definitivament, i ja no es realitzarà cap devolució.
Per donar-se de baixa simplement cal enviar un email a registration@ultrapirineu.com sol·licitant la baixa.
El % de devolució de l’import de la inscripció que es retornarà variarà en funció del mes en el que es sol·liciti tal i com
s’indica a sota:
•
•
•
•
•
•
•

Març: 90%
Abril: 80%
Maig: 70%
Juny: 60%
Juliol: 50%
Agost: 40%
Setembre: Baixes no admeses. No es faran devolucions.

Les devolucions es faran a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar durant el pagament.

Descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física
La inscripció a la NIT PIRINEU®2018 implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la
prova, essent aquest conscient de la duresa de les condicions geogràfiques i meteorològiques que es pot trobar en
l’entorn on es disputa la mateixa. En aquest sentit, el participant eximeix a l’Organització dels possibles problemes de
salut derivats de la seva participació en la NIT PIRINEU®2018.
Els corredors inscrits a la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en
l’esdeveniment i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l'Organització de la prova, i convenen en no denunciar a
l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de
responsabilitat civil envers les citades parts.
A aquests efectes, al moment de la recollida del dorsal, el corredor entregarà als membres de l’Organització “el
descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física”, degudament imprimit i signat.
La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a: www.ultrapirineu.com
En cas de no portar imprimit i signat el descàrrec a l’entrega de dorsals, el corredor propietari del dorsal haurà de
signar-lo in situ durant l’entrega de dorsals.
En el cas dels menors d’edat, el descàrrec haurà de ser signat pels pares o tutors.

Punts de control, avituallaments i assistència
•
•
•

Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se els senyals i passant per tots els
punts de control.
Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol comissari, metge, infermer o
responsable d’avituallament bé sigui en controls estipulats o en qualsevol altre punt del recorregut.
Aquells participants que decideixin retirar-se de la cursa, han d’avisar al personal de la cursa en els punts de
control.

Guarda-roba i pàrquing
Els participants podran aparcar el seu vehicle gratuïtament al pàrquing del Telecabina de la Molina que està just al
costat de la sortida.
L’Organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba a la zona d’entrega de dorsals. El material
haurà d’estar en una bossa o motxilla no superior a 20L.
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L’organització transportarà les bosses al Niu de l’Àliga perquè els participants les puguin recollir a l’arribada.
L’Organització no comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu interior, i per tant no atendrà a
reclamacions per ruptura de la mateixa i/o del material del seu interior, així com tampoc de la pèrdua dels objectes
que contingui. Per això es recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de valor i
que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar pèrdues.

Penalitzacions i reclamacions
Les penalitzacions descrites a la taula següent, seran aplicades en el lloc i el moment en què es cometin les faltes. Les
persones autoritzades per sancionar podran ser: els comissaris, metges i els responsables de cada avituallament o
punt de control.
DESCRIPCIÓ DE LA FALTA
(De major a menor gravetat)
Omissió d’auxili a una altra persona.

PENALITZACIÓ
Desqualificació i prohibició de participar en
futures edicions

Abandonament sense haver-ho notificat a l’Organització en el Desqualificació i prohibició de participar en
moment de l’abandó.
futures edicions
Cedir el dorsal/xip a una altra persona per què ens rellevi durant part
de la prova o per què la faci sencera i/o aportar dades falses a
l’Organització.
Conducta antiesportiva vers altres atletes o vers l’Organització.
Desobediència de les ordres dels
d’avituallament, metges o infermers

Desqualificació i prohibició de participar en
futures edicions pel propietari original del
dorsal
Desqualificació

comissaris, responsables Desqualificació

Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar una Desqualificació
inspecció de material.
Negar-se a sotmetre’s a un control mèdic

Desqualificació

Saltar-se un control de pas.

Desqualificació

Llançar voluntàriament residus fora de les zones habilitades dels Desqualificació
avituallaments o qualsevol tipus de conducta que pugui alterar el
medi natural.
Sortir del recorregut marcat retallant la distància del recorregut
Desqualificació

Reclamacions
Qualsevol reclamació es podrà dirigir a l’e-mail info@ultrapirineu.com durant els 15 dies naturals que segueixin a la
celebració de la NIT PIRINEU®2018.
L’e-mail haurà de contenir la següent informació del corredor afectat:
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
DNI
Club al que pertany (si es dóna el cas)
Adreça
Numero de dorsal
Telèfon de contacte
Exposició del fets
3

•
•

Sol·licitud del corredor afectat
Adjunts: Si el corredor ho estima oportú, pot adjuntar al mail proves per fer la reclamació

Les reclamacions es resoldran durant els 7 dies posteriors a l’enviament de l’e-mail.
NOTA: L’e-mail info@ultrapirineu.com només atendrà reclamacions que provinguin directament del propi corredor
afectat i en cap cas es contestaran o s’atendran altres tipus de reclamacions, comentaris o denuncies.

Categories i premis (homes i dones)
•
•
•
•

General
Promesa (De 16 a 21 anys complerts durant l’any de referència)
Sènior (De 22 a 39 anys complerts durant l’any de referència)
Veterà/na (A partir de 40 anys complerts durant l’any de referència)

NOTA: En totes les categories es comptarà l’edat que es tingui el dia 31 de desembre de l’any de referència.

Objectes oblidats i perduts
Un cop finalitzada la NIT PIRINEU®2018 i durant els 15 dies posteriors a la cursa, l’Organització guardarà els objectes
oblidats i perduts durant la prova els qual s’hauran d’anar a buscar durant aquest període de 15 dies en el lloc i horari
que s’indicaran a la web.
Finalitzat aquest termini, l’Organització no respondrà a les peticions del seus propietaris.

Drets d’imatge
El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Pangea Attitude SL, i a qui
aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la NIT PIRINEU®2018, i els dona el
seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la NIT
PIRINEU®2018, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació
econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.
En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit
reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un e-mail a info@ultrapirineu.com.
Pangea Attitude es reserva en exclusivitat els dret sobre la imatge de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o
publicitari que exploti la imatge de la NIT PIRINEU®2018 haurà de comptar amb el seu consentiment.

Protecció de dades
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades personals passaran a formar part d’un fitxer anomenat “EVENTOS
DEPORTIVOS”, titularitat de l’entitat Pangea Attitude SL, (amb CIF B-66047978), amb la finalitat de gestionar
l’organització, realització i difusió dels seus esdeveniments esportius, la publicació de les classificacions, així com la
seguretat dels seus participants. Els destinataris d’aquestes dades són la pròpia entitat Pangea Attitude SL.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de
desembre. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a l’adreça info@pangeattitude.com
El fet de continuar endavant amb la inscripció comporta l’obtenció del vostre consentiment pel tractament de les
seves dades de caràcter personal per les finalitats aquí previstes, així com la subscripció al nostre newsletter a través
del qual serà informat sobre els diferents esdeveniments organitzats per l’entitat responsable.
4

També li informem de que les dades recollides al realitzar la inscripció al lloc web www.ultrapirineu.com per participar
a l’ esdeveniment esportiu descrit en aquest reglament i en els nostres termes i condicions d’ús, seran també
incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa AMER SPORTS SPAIN, S.A., amb domicili al Parc de
Negocis el Mas Blau II, carrer Conca de Barberà, 4-6, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) i C.I.F. número A58644303, amb la finalitat de poder enviar-li de forma periòdica, per mitjans electrònics, comunicacions comercials de
promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per AMER SPORTS SPAIN, S.A relacionats amb el sector de l’esport
y el material, indumentària, peces, articles i esdeveniments esportius.
En qualsevol moment, pots exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el
consentiment prestat per l’enviament de comunicacions comercials electròniques, remitent un email a
[info@amersports.com], o mitjançant petició escrita dirigida a AMER SPORTS SPAIN, S.A., Parc de Negocis el Mas Blau
II, carrer Conca de Barberà, 4-6, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Així mateix, vostè és informat i dona consentiment per que les seves dades personals puguin ser objecte de
comunicació o cessió per part d’ AMER SPORTS SPAIN S.A. a altres empreses del seu Grup, entre altres, a la societat
AMER SPORTS CORPORATION, les activitats de la qual es relacionen amb el sector de l’esport i el material,
indumentària, peces i articles esportius i amb la mateixa finalitat (que la a dalt indicada) per AMER SPORTS. En el cas
de que tingui lloc aquesta cessió o comunicació de les dades personals des d’ AMER SPORTS SPAIN S.A a AMER
SPORTS CORPORATION o a altres empreses del grup, s’informa a l’usuari de que AMER SPORTS SPAIN, S.A. seguirà
podent tractar aquestes dades personals per a la mateixa finalitat descrita anteriorment.

Modificació del reglament
La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament.
El contingut d’aquest reglament serà modificat en el cas que s’hi detecti algun error o que algun article no quedi prou
clar pels participants.
Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de la web.
Aquesta és la Versió 1 del reglament de la Nit Pirineu 2018.
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