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ARTICLE 1. OBJECTE  

 

La present reglamentació té per objecte regular les condicions d´inscripció i 

funcionament de la XXVI FESTA DE LA BICICLETA.  

 

El dia 7 de juny de 2014 se celebrarà la XXVI FESTA DE LA BICICLETA, pedalada popular, 

no competitiva i que es disputa pels carrers de Cubelles.  

 

ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ  

 

Podran participar en aquesta pedalada popular totes les persones que ho desitgin, 

sempre que estiguin correctament inscrites, tant pel que fa al temps com a la forma.  

 

Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d'una persona adulta que se'n 

responsabilitzarà.  

 

ARTICLE 3. RECORREGUT 

 

La pedalada es disputarà sobre un recorregut, totalment urbà, degudament senyalitzat i 

sobre superfície d’asfalt. La sortida i la meta estaran localitzades al pàrquing del 

Poliesportiu Municipal (Av. Onze de Setembre s/n).  

 

Els/Les ciclistes, i acompanyants, menors de 16 anys hauran de portar obligatòriament el 

casc. 

 

ARTICLE 4. HORARI 

 

L´horari previst per a la celebració de la pedalada és el següent:  

 

18.15h a 19.00h. Escalfament general. 

19.00h. Sortida  

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS  

 

El termini màxim d’inscripcions es tancarà dijous dia 5 de juny de 2014 a les 21.00 hores.  

 

Si encara queden places disponibles, també s’admetran inscripcions el mateix dissabte 

dia 7 de juny de 17.30 hores a 18.45 hores. 

                                                                                                                                     

El màxim de participació a la XXVI Festa de la Bicicleta és de 800 participants. Al moment 

que s’arribi a aquesta xifra d’inscrits es tancaran les inscripcions, independentment de la 

data. 

 

Les inscripcions hauran de realitzar-se presencialment a qualsevol dels següents llocs:  
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 Regidoria d’Esports Av. Onze de Setembre s/n (Poliesportiu Municipal)  

 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h  

 

 Consergeria Poliesportiu Municipal. Av. Onze de Setembre s/n  

 

Horari d’atenció al públic: 

Dilluns a divendres de 16.00h a 21.00h. 

Dissabtes i diumenges de 08.00h a 20.00 h.  

 

No s'admetran inscripcions per telèfon, fax, ni telemàtiques. 

 

El preu de la inscripció serà de 1€ solidari. L’entitat esportiva col·laboradora BTT CUBELLES 

GARRAF gestionarà el total de la recaptació solidària a finalitats socials del municipi.  

 

ARTICLE 6. ASSISTÈNCIA MÈDICA  

 

L’Organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al llarg del recorregut.  

 

ARTICLE 7. VEHICLES  

 

Els únics vehicles autoritzats per seguir la pedalada són els designats per l’Organització.  

 

Queda totalment prohibit seguir als participants amb cotxe o moto, pel perill que això pot 

suposar. 

 

ARTICLE 8. JURAT I RESOLUCIÓ  

 

El jurat que deliberarà i decidirà els diferents premis estarà format per un número 

determinat de persones elegides per la Regidoria d’Esports.  

 

El veredicte del jurat es farà públic en acabar la pedalada popular. 

 

Els dubtes i dificultats que es puguin presentar, seran resolts pels membres del jurat, les 

decisions del qual seran inapel·lables. 

 

ARTICLE 9.  PREMIS i SORTEIG 

 

En el moment de la inscripció, cada participant rebrà un dorsal. Tots els participants amb 

dorsal entraran en el sorteig de dues bicicletes, material esportiu i altres obsequis que 

disposarà l’Organització.  

 

S’estableixen els següents premis: 

 

PARTICIPANT MÉS GRAN, 
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GRUP MÉS NOMBRÓS, 

PARTICIPANT MÉS ELEGANT, 

DISFRESSA MÉS ELABORADA, 

BICICLETA MÉS BEN GUARNIDA, 

BICICLETA O CONJUNT MÉS ORIGINAL,  

BICICLETA MÉS ANTIGA. 

 

És imprescindible, en el cas de voler optar al Premi a la Bicicleta més antiga o al 

participant més gran, notificar-ho en el moment de la inscripció i presentar document 

acreditatiu. 

 

ARTICLE 10. ACCEPTACIÓ  

 
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten la present reglamentació i en cas de 

dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquesta, s’aplicarà allò que disposi 

l’Organització.  

 
La signatura de la inscripció dels participants, implica haver llegit, entès i adquirit el 

compromís que a continuació s’exposa:  

 
MANIFESTO RESPONSABLEMENT , que el meu estat de salut o la del menor al meu càrrec, 

em permet participar en la XXVI Festa de la bicicleta i eximeixo de tota responsabilitat 

l'organització de la pedalada  (Ajuntament de Cubelles, controls, col·laboradors,...) de 

qualsevol conseqüència física que pugui patir en el transcurs de la pedalada o després 

de participar-hi. 

Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment. 

Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva 

participació a l’esdeveniment mitjançant fotografies, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol 

altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació 

publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap 

compensació econòmica. 

 

L’Organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, o a cancel·lar 

l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels 

inscrits.  

 


