
 
 

  
   



  FUNCIONAMENT DE LA CURSA 
 

1. La cursa es realitzarà el dimecres 1 de maig a les 11 hores, tot i que s’hi ha de ser, com a                      
mínim, 30 minuts abans de començar per recollir els dorsals.  

2. És una cursa no competitiva. 
3. Hi haurà dues modalitats de cursa.  

a. Cursa Infantil: Famílies amb infants de P3, P4 i P5. Es farà dins el recinte escolar.  
b. Cursa Primària: Famílies amb nens i nenes de 1r a 6è. Es farà pel Barri de l’Espirall. 

● En el cas que un grup estigui format per infants d'Educació Infantil i Educació Primària,               
l’adult responsable del grup decidirà quina cursa realitzar, tot i que des de l’organització es               
recomana la de primària. 

4. Els equips hauran de tenir un mínim de 4 persones, una d’elles ha de ser un adult. En cas que                     
no es compleixi aquest mínim, s’ajuntaran 2 equips diferents. 

5. Els components de tot l’equip hauran d’anar sempre junts. 
6. S’haurà de vetllar per la seguretat de l’equip (sobretot al creuar la carretera). 
7. En la cursa d’infantil (P3, P4 i P5) es donarà un mapa a cada equip on hi haurà 6 balises que                      

s’hauran de trobar (marcades en un cercle). És un circuit lineal on cada grup parteix d’una                
estació diferent, tot i que s’haurà d’acabar a la balisa on s’ha començat. Les proves estan                
marcades en negreta (s’hauran de superar petits obstacles d’equilibri i d’agilitat). Un cop             
superada cada prova, a la balisa hi ha una sorpresa.  

8. A la cursa de primària també es donarà un mapa amb 8 cercles que són les balises que                   
s’hauran de trobar. Estaran escampades per tot el barri i a cada una d’elles es farà una prova.                  
Un cop superada es donaran unes lletres que amaguen una paraula secreta. 

9. A cada mapa trobareu un telèfon per trucar en cas d’emergència i/o que sigui necessari. 
10.Per fer les inscripcions s’haurà d’enviar la fitxa d’inscripció per correu electrònic abans del              

dilluns 29 d’abril a la direcció: masiorientacio@gmail.com  
 
 

REGLAMENT DE LA CURSA 
 

● Els dorsals es recolliran a la taula d’informació essent obligatori portar-los enganxats durant             
tota la cursa.  

● Per a poder completar les dues curses hi haurà 1h 30 minuts. La cursa doncs, es donarà per                  
finalitzada, a les 12:30h.  

● La cursa és de caràcter no competitiu i, per tant, no hi haurà entrega de premis.  
● Les inclemències meteorològiques podran ser motiu de suspensió de les curses. En aquest             

cas, serà la comissió organitzadora qui decidirà sobre aquesta qüestió. 
● La comissió organitzadora declina totes les responsabilitats per danys morals o físics que             

puguin tenir els participants durant les curses o a conseqüències d’aquestes..  
● La participació a la cursa implica la cessió de drets d’imatge del/a participant per tal de ser                 

difoses a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials i altres plataformes de difusió.  
● Drets d’imatge: el sol fet d’inscriure’s a la Cursa autoritza expressament a l’organització a              

utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants.            
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com               
en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període                
màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa                
la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst”. 

● El fet d’inscriure’s a la cursa, implica la total acceptació d’aquest funcionament i reglament. 


