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CURSA 80è ANIVERSARI ESCOLA NAUSICA 

 
REGLAMENT 

 

 
 
El dia 29 de maig  2022, a partir de les 10h del matí, es celebrarà la Cursa del 80è Aniversari 
de l’Escola Nausica. 
 
La sortida i arribada de les curses tindrà lloc al carrer Muntaner 309-313 davant de la porta 
de l’escola. 
 
1.- PARTICIPACIÓ  
 
Podran participar en aquestes curses totes les persones que ho desitgin, sense distinció de 
nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrites. La cursa Open està oberta 
a tots els adults i als nens/es majors de 12 anys que vulguin participar 
 
 
2.- CATEGORIES I DISTÀNCIES  
 

Hora de sortida Categoria Circuit Distàncies 
10:20 h Benjamí 2n i 1r E.P 1 volta (c.curt) 400m 
10:40 h Menuts P5-P4 1 volta (c. curt) 400m 
11:00 h Menudets P3-P2-P1 

(opcional: amb 
cotxets) 

1 mitja volta  
(c. curt) 

200m 

10:40 h Aleví  4t i 3r E.P 1 volta (c. llarg) 600m 
11:20 h Infantil 6è i 5è E.P  2 voltes (c. 

llarg) 
1200m 

12:00 h Open: dones/homes 
(també s’hi poden 

inscriure nois i noies 
majors de 12 anys)  

2 voltes (c. 
llarg) 

1200m 
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3.- INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions es poden realitzar: 
 
● Mitjançant AQUEST FORMULARI que també trobareu enllaçat a la pàgina web de 
l'escola. 
● En cas de ser menor d’edat, cal autorització del tutor legal (Model al final d’aquest 
document o al web de l’escola). 
● Recollida del dorsal divendres 27 a la tarda (abans de les 18h) o el dia 29 a les 9:15 
del matí (mateix dia de la cursa). 
● L’import de les inscripcions és de 4 euros per persona i es carregarà al rebut de 
l’escola el mes de juny. Els participants externs a l’Escola Nausica hauran d’abonar aquest 
import en metàl·lic en el moment de la recollida del dorsal. 
 
 
 
4.- CIRCUITS 
 
a) Curt 400 m aprox. 
 

 

 
 
 
b) Llarg 600 m aprox. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXSufYb-aA_QNJpxA__97ScWcmftYDNBMEJqc3-XbhMsw7w/viewform?usp=sf_link
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5.- ENTREGA DE DORSALS 

El dorsal es poden recollir a l'escola el divendres a la tarda (abans de les 18h)  o el 
mateix dia de la cursa a les 9:15h. 

No es podrà participar a la cursa sense portar el dorsal visible. 

 

6.- OBSEQUIS 

A l’arribada de la cursa, s’obsequiarà a tots els participants amb una ampolleta 
d’aigua, una peça de fruita i potser, alguna sorpresa extra… També tindran la 
possibilitat de fer-se una foto al photocall de la cursa.  
 
Els tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria rebran un petit 
trofeig en forma de medalla. 
 
 
7.-  ALTRES ASPECTES 
 
- Els pares, mares, familiars i/i tutors es faran responsables de l’acompanyament a la 
línia de sortida dels menor, així com de recollir-los una vegada finalitzada la cursa. 

- L’organització no es fa responsable dels accidents i perjudicis morals i/o materials 
que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant o després 
d’aquesta competició. Així mateix tots els participants i, en el seu cas, els tutors legals 
declaren trobar-se en una forma física òptima per tal de córrer la distància de la cursa 
prevista en aquest reglament. 
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- No hi haurà classificacions. Només s’identificarà els tres guanyadors i les tres 
guanyadores de cada prova. 

- Els participants autoritzen a l’organització i a altres mitjans de comunicació a fer ús 
de les imatges enregistrades que es prenguin dels participants durant tota la jornada.  
 
- Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de 
naixement apareguin a les llistes de guanyadors un cop acabada la cursa.  
 
- Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l'import de la mateixa si la no participació 
de l'atleta és per causes alienes a l'organització. 
 
- El fet d'inscriure's i participar a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. Tot 
el que no estigui contemplat dintre del mateix, queda sota la decisió de l’organització. 
 
 
 
 

 
Autorització per a menors d’edat 

per participar a la Cursa del 80è Aniversari de l’escola Nausica 

 (emplenar i adjuntar en el moment de formalitzar la inscripció) 

 
 

 
 
DADES DEL TUTOR/A, MARE, PARE: 
 
Nom i cognoms:                                                                          DNI:  
 
Telèfon:                                                               E-mail: 
 
Adreça: 
 
Població:                                                                                Codi postal: 
 
 
DADES DEL MENOR: 
 
Nom i cognoms:                                                                             DNI (si en té): 
 
Data de naixement: 
 
 
 
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el meu fill/a, 
tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui participar a la  

CURSA DEL 80è ANIVERSARI DE L’ESCOLA NAUSICA 
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de conformitat amb allò establert al reglament de la cursa i la inscripció de l’esdeveniment 
esportiu, prèviament emplenada, i eximeixo de responsabilitat expressament I’organitzador 
dels danys i perjudicis que el menor pogués causar a terceres persones, així com dels danys 
que aquest pogués patir com a conseqüència de l’activitat física en la qual participa. 
 
 
 
Barcelona,              de    maig   de  2022. 
 
 
 

Signatura tutor/a, mare, pare: 
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