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REGLAMENT DE LA TRANSÉQUIA  

0. CONTEXT  

a. Les persones participants han de complir amb la normativa vigent i la normativa sanita ria del moment el dia 

de la realitzacio  de la Transe quia.   

1. DADES TE CNIQUES  

b. La Transe quia e s una prova popular no competitiva oberta a tota aquella persona que ho desitgi, sempre que 

estigui correctament inscrita, tant en temps com en forma.  

c. La participacio  en la prova e s volunta ria, i sota responsabilitat i propi risc de les persones participants. Aquests 

assumeixen que es troben en condicions fí siques i me diques suficients per afrontar la prova.  

d. La dista ncia de la prova varia segons el punt de sortida i la modalitat. El recorregut esta  senyalitzat i marcat 

amb cintes i cartells.  

e. Hi haura  diferents punts d’avituallament, en funcio  de la modalitat i recorregut que s’esculli. 

f. La prova i els punts d’avituallament tenen uns horaris de funcionament establerts. Si la persona participant 

segueix el recorregut passada l’hora de tancament, quedara  fora de la cobertura de l’esdeveniment. Podra  

continuar la marxa, pero  sempre sota la seva responsabilitat.   

g. Els horaris de la Transe quia so n de 6.00h fins a les 16.00h  

h. Les persones participants han de ser respectuoses i cí viques amb el medi ambient. Recolliu i emporteu-vos les 

deixalles i respecteu l’entorn per on passeu.  

2. MENORS D’EDAT  

i. Les persones participants menors de 16 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n 

responsabilitzi.  

j. Tots els pares, mares o tutors legals de les persones menors d’edat (<18 anys) hauran d’entregar una 

autoritzacio  signada en el moment de la inscripcio .  

3. ANIMALS DE COMPANYIA  

k. Els gossos han d’anar lligats. Nome s es pot utilitzar el servei d’autobusos amb animal de companyia, quan 

l’animal viatgi dins d’una ga bia de transport homologada. Aquesta estara  al costat del propietari a dins de 

l’autobu s. Quan estigui buida, en cas que no se l’enduguin caminant, aniran a dins el maleter, pero  ni l’organitzacio  

ni la companyia d’autocars es fan responsables de pe rdues, danys o robatoris. Els gossos pigall podran circular 

lliurement sempre que vagin acompanyats dels seus propietaris o posseí dors. El trasllat es fara  en les condicions 

d’higiene i seguretat adients i amb la documentacio  pertinent. Els propietaris de les ga bies de transport, si la 

deixen a l’autocar, l’hauran de recollir buida al Parc de l’Agulla, a la parada dels autobusos.  

4. NORMATIVA ESPECI FICA PER MODALITAT 

l. En la modalitat de bicicleta i handbike e s obligatori l’u s del casc per a totes les persones participants. Les 

persones menors d’edat que participin en cadireta tambe  han d’estar inscrites a la prova. 

m. En la modalitat handbike, les persones participants que ho facin amb els models que s’acoblen a la cadira de 

rodes, nome s podran fer-ho si aquests so n ele ctrics o hí brids, donades les caracterí stiques del recorregut. Totes 

les persones participants d’aquesta modalitat han de posseir un bon domini del handbike per la mateixa rao  

anterior. 
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n. La modalitat aventura esta  dissenyada per a realitzar-la u nicament i exclusivament en bicicleta. E s una ruta 

que no esta  marcada i el participant assumeix la responsabilitat de seguir l’itinerari utilitzant el seu propi 

dispositiu GPS. El recorregut de la ruta el facilitara  l’organitzacio  als participants. L’u s del casc e s obligatori. En 

cas d’incide ncia, l’organitzacio  posa a disposicio  dels participants de la modalitat aventura el segu ent tele fon 

d’emerge ncies: 623005332. 

o. En la modalitat de corredors,  s’oferira  un servei de guarda-roba. No es podran deixar peces de roba soltes, 

nome s motxilles/bosses. Aquestes s’identificaran amb el nu mero de dorsal del corredor. En cap cas l’organitzacio  

es fa responsable del material dipositat dins la bossa/motxilla: pe rdua material, desperfectes que s’ocasionin 

amb el transport, etc. Tot i aixo , l’organitzacio  vetllara  per mantenir les motxilles/bosses en el mateix estat en 

que  les ha dipositat la persona participant. 

4. CIRCULACIO   

p. L’organitzacio  informa que els carrers i camins estaran oberts al pas de vehicles i caldra  transitar respectant 

les normes del reglament general de circulacio , així  com obeir les indicacions de l’organitzacio  abans i durant la 

prova.  

q. La major part de la prova transcorre al costat d’un canal d’aigua, per tant, cal extremar la precaucio  per evitar 

caigudes.  

5. INCIDENTS DURANT LA PROVA  

r. Si patiu un accident o trobeu alguna persona participant accidentada notifiqueu-ho al control me s proper o 

truqueu al tele fon d’emerge ncia de la prova: 623005332 (indiqueu el punt el quilome tric i la modalitat).  

s. Si heu d’abandonar la prova, conve  que ho feu en un punt de control de l’itinerari.  

t. Abans de l’inici de la prova, i despre s que l’equip de tancament de la Transe quia faci el recorregut, l’organitzacio  

no es responsabilitza de les persones participants que segueixin la ruta per voluntat pro pia, ni de cap incide ncia 

que pugui haver-hi.  

u. L’organitzacio  es reservara  el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el transcurs de la 

prova. En cas de mal temps o causes majors, l’organitzacio  decidira  moments abans de l’hora de la sortida si 

modifica el recorregut i/o suspe n la prova. En cas de suspensio  de la prova no es retornaran els diners de la 

inscripcio . Tanmateix, es guardara  l’obsequi a totes les persones participants inscrites i ja es concretara  quan i 

on es podra  passar a recollir.  

6. INSCRIPCIONS  

v. En el supo sit que no es participi en la Transe quia, en cap cas es retornaran els diners de la inscripcio  ni es podra  

cedir aquesta a una tercera persona.  

w. E s obligatori realitzar la prova amb l’acreditacio . En cap cas l’organitzacio  es responsabilitza de les persones 

que facin el recorregut sense l’acreditacio , ni tindran dret a cap avituallament. 

x. Les persones participants han de realitzar la prova des del punt de sortida del que s’han inscrit i portar 

l’acreditacio  del color corresponent. En cas que no es respecti aquesta norma, l’organitzacio  no es responsabilitza 

de cap incide ncia ocorreguda en el tram que facin de me s. Així  com tampoc tindran dret als avituallaments del 

tram on no s’hagin inscrit. 

y. Les reclamacions es faran per escrit i seran lliurades a la Fundacio  Aigu es de Manresa- Junta de la Se quia, o al 

correu: info@parcdelasequia.cat.  

z. Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament sera  resolt per l’organitzacio .  

aa Inscriure’s implica l’acceptacio  d’aquest reglament.   
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7. ACCEPTACIO  DEL REGLAMENT  

ab. Amb la meva inscripcio  declaro que compleixo amb els requisits mí nims (fí sics, te cnics i materials) per a 

poder realitzar la Transe quia i que conec el seu reglament, el qual accepto completament. Tanmateix, allibero 

l’organitzacio  de qualsevol perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la meva participacio  en 

aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç fí sic requerit per a 

participar en aquesta prova.  

8. PROTECCIO  DE DADES  

ac. Amb el pagament de la inscripcio , accepto complir amb el reglament de la Transe quia i que se m’ha informat 

del seu contingut, així  com dels meus drets en mate ria de proteccio  de dades personals i dono el meu 

consentiment al tractament d’aquestes dades i la cessio  dels drets d’imatge com a participant a l´activitat 

TRANSE QUIA a la Fundacio  Aigu es de Manresa – Junta de la Se quia. Per tant, amb el pagament de la inscripcio  

dono el meu consentiment per poder publicar fotografies/ví deos on sigui clarament identificable. Tambe  dono 

el meu consentiment com a pare de fills menors de 14 anys o tutor legal de participants discapacitats per poder 

publicar fotografies on apareguin els meus fills o tutelats i on aquests siguin clarament  identificables. D’acord 

amb l’art. 85 de la Llei Orga nica 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre podeu exercir els vostres drets d’acce s, rectificacio , supressio , 

limitacio  i oposicio  al tractament de les vostres dades personals, i a la portabilitat de les mateixes davant la seu 

de Fundacio  Aigu es de Manresa – Junta de la Se quia  a la Carretera Santpedor, 175- Masia Can Font- de Manresa, 

al tele fon 93 877 22 31 o per correu electro nic a dpd@parcdelasequia.cat aportant co pia del vostre document 

d’identitat. Teniu el dret a presentar una reclamacio  davant l'Age ncia Espanyola de Proteccio  de Dades 

(www.agpd.es) o tambe  poden acudir a l’Age ncia proteccio  de dades de Catalunya (APDCAT). Tambe  poden, si ho 

consideren oportu , presentar una reclamacio  davant el mateix responsable la Fundacio  Aigu es de Manresa – Junta 

de la Se quia al correu electro nic: dpd@parcdelasequia.cat  
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