
Reglament 
 
Cursa Nadalenca 2022 
24 de Desembre de 2022 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN000000000000000000000000000000000000 
Cursa Nadalenca 2022. Primera edició. 

Estarà organitzat per Bubo Sports Events, club esportiu sense ànim de lucre. 

ARTICLE 2. DATA I HORA00000000000000000000000000000000 
 

Cursa de dia, d’asfalt amb una distància de 3km, que es celebrarà el 24 de 
desembre de 2022 a la ciutat de Badalona, just al davant de la estàtua a de 
Roca i Pi a la Rambla de Badalona. ooooooooooooooooooooooooooooo 
L’hora de l’inici de la cursa, serà a les 11:00 hores amb la participació de menors, 
adults, persones amb diversitat funcional i/o amb companyia de gossos. 

Es podrà participar corrent o caminant. 

Prèviament, hi haurà música ambiental i festiva per amenitzar l’escalfament dels 
seus participants. 

El temps màxim per a completar el seu recorregut serà d’una hora i mitja 
(1h30m), temps suficient per aquelles persones que facin el recorregut caminant 
o en cadira de rodes o altre limitació. 

Al finalitzar el recorregut de la cursa, els seus participants, podran obtenir un 
avituallament d’arribada sòlid i líquid. També disposaran d’avituallament líquid 
per a les mascotes. 

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ 

Edat de participació.00000000000000000000000000000000000000000000 
Podran prendre part en aquesta cursa, totes les persones inscrites a partir de 6 
anys d’edat cap endavant. Els menors, hauran de participar realitzant la 
inscripció una persona tutora i responsable d’aquest. 

Els menor de 4 anys, no caldrà que s’inscriguin en la prova tot i que no tindran 
cobertura d’assegurança. 

PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓ EN LA CURSA SENSE EL DORSAL OFICIAL 
DE LA MATEIX O FOTOCOPIAT. 

 



 

 

ARTICLE 4. DISTÀNCIA, RECORREGUT, AVITUALLAMENTS I 
SENYALITZACIÓ 

La proba es disputarà sobre un recorregut de tres (3) quilòmetres, per terrenys 
d’asfalt i passeig marítim. La sortida i arribada estarà situada al Passeig Marítim,  

La organització assenyalarà el recorregut amb cinta i posarà voluntaris durant el 
seu recorregut per evitar que cap persona es perdi o prengui un camí equivocat. 

La organització posa a disposició de l’usuari, el recorregut de la cursa a la pàgina 
web (www.bsevents.cat), per a que tothom pugui tenir ple coneixement d’aquest. 

La cursa tindrà avituallament final, líquid i sòlid. 

En cap cas la organització es fa responsable d’intoleràncies que els participants 
puguin tenir amb els esmentats aliments que es puguin donar a la arribada, 
quedant en responsabilitat del participants la voluntat de menjar i beure. 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS 

CURSA I CAMINADA: 

INSCRIPCIÓ ONLINE: 

El preu de la inscripció serà́ de:00000000000000000000000000 
5€ + barret de nadal de regal.00000000000000000000000000000000000 
La data de tancament de les inscripcions online serà el 21 de desembre de 2022 
a les 23:59 hores. 

Aquesta inscripció no porta cap chip al dorsal ni el seu temps va enregistrat 
informàticament. 

Aquesta inscripció es realitza a la plataforma d’inscripció de l’empresa XipGroc 
en l’enllaç que es troba a la web www.bsevents.cat ,dins de l’apartat de la Cursa 
Nadalenca i dintre de INSCRIPCIONS. 

En el preu de la inscripció, el participant te dret al dorsal amb el nom, el barret 
de nadal, la assegurança en cas d’accident i l’avituallament d’arribada. 

Per finalitzar la inscripció, s’haurà d’haver llegit abans aquest reglament. 

 

 

http://www.bsevents.cat/
http://www.bsevents.cat/


 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL: 

El preu de la inscripció serà de: 

6€ + barret de nadal de regal. 

Aquesta inscripció es podrà efectuar el mateix dia de la cursa a la zona de sortida 
a la carpa d’INSCRIPCIONS PRESENCIALS, en l’horari de 8 a 10:30 del matí, 
mitja hora abans de començar l’esdeveniment. 

000000000000000000000000000 
5.1 RECOLLIDA DE DORSAL I BARRET DE NADAL 

La recollida del dorsal de corredor o caminant i el barret de nadal de la cursa, es 
realitzarà el 24 de desembre de 8 a 10:30 hores a la carpa de RECOLLIDA DE 
DORSALS, ubicada al costat de la estàtua de Roca i Pi. 

ARTICLE 6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS 

El canvi de titularitat de la inscripció no està permès sota cap concepte, ja que la 
assegurança obligatòria va a nom de la persona inscrita. 

La organització no es compromet a retornar els diners de les inscripcions. 
En qualsevol cas, es pot fer un canvi d’edició si aquesta es veiés obligada a 
anul·lar-se per motius de pandèmia o qualsevol altre aliè a la organització. 

Una vegada quedi tancada la mesa d’entrega de dorsals, no es guardarà per a 
cap persona que no l’hagi recollit en el seu moment, ni s’entregaran 
posteriorment a l’esdeveniment, donat que no es disposa de logística per a això. 

La organització es reserva el dret de modificar el circuit o cancel·lar 
l’esdeveniment, si per motius climatològics adversos o motius aliens a la voluntat 
de la organització, sempre amb la finalitat de garantir la integritat i salut física 
dels seus participants. 

Si per el contrari, la organització es veiés obligat a suspendre l’esdeveniment 
una vegada començat aquesta, no tindrà la obligació d’establir una nova data ni 
de retornar els diners de les inscripcions. 

A partir del 22 de desembre, no es respondrà cap correu de persones no 
inscrites. Tots els dubtes es poden resoldre en aquest reglament o en el apartat 
de PREGUNTES FREQÚENTS que es troba a la nostra web www.bsevents.cat. 

 

 



ARTÍCLE 7. RETIRADA DEL DORSAL I BARRET DE NADAL 

 
El dorsal oficial de la cursa i el barret de nadal es podrà recollir el mateix dia de 
la cursa: 

-  24 de desembre (dia de la cursa) de 8:00 a 10:30 hores a l’estàtua Roca i 
Pi ( La Rambla ). 

 *A les 10:30 hores, es tanca la cua d’entregues. 

És imprescindible presentar el resguard que s’entrega a l’hora d’inscriure’s o el 
DNI, original o fotografia. 

En el cas de que una persona, vulgui retirar el dorsal d’una altre persona, podrà 
mostrar una fotografia del DNI al seu telèfon mòbil. 

NOTA: La talla del barret es genèrica. 

Una vegada finalitzat l’esdeveniment, no es realitzarà cap entrega ni es fan 
enviaments a domicili. 

ARTICLE 8. ENTREGA DE XIPS oooooooooooooooooooooooooooooo 

 
En aquest esdeveniment no s’enregistra el temps informàticament, així que no 
s’utilitza cap xip. 

ARTICLE 9. ASSISTÈNCIA MEÈDICA. 

La organització tindrà una ambulància d’evacuació mèdica, així com un servei 
mèdic especialitzat al servei del participant.. 

ARTICLE 10. FOTOS I VÍDEOS 

Es disposaran de fotografies penjades a la web el mateix dia de l’esdeveniment 
a l’apartat MULTIMEDIA. 

ARTICULE 11. CATEGORIES ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Només hi haurà una categoria general amb trofeus a les tres primeres dones i 
tres primers homes, que arribin primers a la meta amb el barret posat. 

També tres primers premis a les tres primeres persones en entrar a meta amb el 
barret posat i en cadira de rodes. 

 



ARTICLE 12. PREMIS I ENTREGA DE TROFEUS ooooooooooooo 
S’estableixen trofeus a les tres primeres dones en arribar a meta i als tres primers 
homes. 

També tres trofeus a les tres primeres persones que arribin a meta a diversitat 
funcional. El participant, haurà d’informar a la organització si és partícip 
d’aquesta categoria. 

L’entrega de trofeus es realitzarà a partir de les 11:45 hores per no fer esperar 
massa a les primeres persones en arribar a la meta. 

ARTICLE 13. DESQUALIFICACIONS oooooooooooooooooooooooooooo 
El servei mèdic de la cursa i la organització es troben facultats per retirar durant 
la proba: 

1. Al/la atleta que manifesti un mal estat físic. oooooooooooooooooooooo 
2. Al/la atleta que no realitzi el recorregut complet. ooooooooooooooooooooo 
3. Al/la atleta que manifesti un comportament no esportiu i irrespectuós amb els 
altres participants. oooooooooooooooooooooooooooo 00000000000000000000 
4. Al/la atleta que, per part de la organització́ o voluntaris, se li vegi llençant 
escombraries durant el recorregut i no ho realitzi en les papereres col·locades. 

ARTICLE 14. VEHÍCLES. ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Els únics vehicles autoritzats per seguir la proba son els designats i acreditats 
per la organització. Queda totalment prohibit seguir als participants en cotxe, 
moto o patinet o bicicleta, pel perill que pugui suposar als altres participants. 

ARTÍCLE 15. SERVEIS ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
1. GUARDAROBA: 

No hi haurà servei de guarda roba. 

2. APARCAMENT:0000000000000000000000000000000000000000000000 
No es disposa d’aparcament establerts per a participants. 

4. MENJAR I BEGUDA:00000000000000000000000000000000000000000000 
Els participants disposaran d’aigua i menjar sòlid. 

5. SERVEIS WC: 

Hi hauran lavabos químics per a participants a peu i amb accés a cadira de rodes. 

ARTICLE 16. RESPONSABILITAT oooooooooooooooooooooooooooooo 

La participació en l’esdeveniment es trobarà sota responsabilitat del propi risc 
dels participants. El/la participants, en el moment de la seva inscripció ha de 
manifestar trobar-se en bones condicions físiques o de salut per poder realitzar 
el recorregut amb garanties. La organització declina tota responsabilitat dels 



danys que els participants puguin ocasionar o derivar cap a tercers durant la 
proba. 

 

ARTICLE 17. ACCEPTACIÓ.oooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
Al inscriure’s, els participants donen el seu consentiment per a que Club 
d’Atletisme Bubo Sports i els patrocinadors principals de la Cursa La Nadalenca 
de Badalona 2022, por sí mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin 
automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, 
les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el estableix la Llei Orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció́ de Dades de Caràcter Personal, el 
participant te el dret d’accedir als seu fitxers amb l’objecte de rectificar o 
cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut, Per fer-lo, s’haurà de sol·licitar 
per escrit a a Club d’Atletisme Bubo Sports, Av. Primer de Maig 20, 3-1, 08915 
BADALONA – BARCELONA). Així mateix i d’acord amb els interessos esportius, 
de promoció i distribució i explotació de la Cursa La Nadalenca 2022, els inscrits 
autoritzen de manera expressa i sense límit en el temps a la Cursa La Nadalenca 
2022 l’ús del material fotogràfic i/o audiovisual en el que pugui figurar, acceptant 
la publicació del seu nom, classificació de la proba en els mitjans de comunicació 
i/o internet, sense esperar cap retribució alguna per aquest concepte. 

ARTICLE 18. ABANDONAMENTS0000000000000000000000000000 
En caso de tenir que abandonar la cursa el corredor harà de comunicar-lo a un 
voluntari o responsable de la organització. 

ARTICLE 19. INFORMACIÓ. 

Poden escriure al mail info@bubosportsevents.com para resoldre qualsevol 
dubte o aclaració. 
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