INVITACIÓ i BASES PER A PARTICIPAR EN EL
4rt. DESCENS POPULAR DEL SEGRE “CIUTAT DE LLEIDA”
(Jornada de promoció del piragüisme lleidatà)
1. ORGANITZACIÓ
L’organització d’aquest descens correspondrà a la Federació Catalana de Piragüisme (FCP),
i al Sícoris Club
2. LLOC I DATA
Lloc:

Riu Segre (Vilanova de la Barca-Lleida)

Data: diumenge 25 de setembre de 2016

3. HORARIS
Horaris :
10:30 h. Sortida des de Vilanova de la Barca (Racó d’en Pep)
12:00 h. Arribada al Parc de la Mitjana (Lleida)
4. INSCRIPCIONS
La inscripció es obligatòria
Les inscripcions s’han de realitzar des de la pàgina web de la FCP
http://www.fcpiraguisme.com/competicions/descensriusegre16
5. PREUS
Federats:
No Federats:

8,00 €
11,00 €

Lloguer embarcació: 16,00 € per persona
Tancament inscripcions: Divendres 23 a les 12 hores.
El preu portà inclòs l’assegurança esportiva pels participants No Federats
Hi haurà menjar i beguda a la finalització del descens popular
També s’entregaran samarretes commemoratives als 200 primers inscrits
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6. RECORREGUT
S’adjunta planell del recorregut
Distancia:

10 Kms. aproximadament

7. CATEGORIES
UNICA
K1

K2

Palistes:
És imprescindible l’ús de l’armilla salvavides durant la realització del descens.
S’aconsella l’ús del casc.

Els menors has de dur casc obligatòriament. Està permès l’ús de casc
homologat de bicicleta o muntanya.
Aquells palistes que no utilitzin l’armilla salvavides no podran participar-hi.
De la mateixa manera, l’ús de material en mal estat i/o que no protegeixi degudament al
palista serà raó suficient per a excloure’l.
8. PUNTUALITAT
No s’esperarà a cap participant al descens que arribi tard a l’hora de la sortida
9. TRANSPORT
El transport del material propi, anirà a càrrec del participant al Descens Popular.
10. LLOGUER DE MATERIAL
Aquells palistes que en el moment de la inscripció hagin sol·licitat lloguer d’embarcació, la
podran recollir directament al lloc de la sortida (Racó d’en Pep) Vilanova de la Barca.
Els participants es faran responsables de la perfecta utilització dels equips de protecció i de la
resta de materials ja siguin propis o entregats per l’organització, per la segura execució de
l’activitat.
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11. SEGURETAT
Es imprescindible saber nedar, i anar equipat amb l’armilla salvavides. Tots el participants
afirmen amb la seva inscripció que es troben en perfectes condicions físiques i mentals per
realitzar l’activitat esportiva.
Els participants es comprometen a respectar les indicacions i instruccions de l’organització,
que no es farà responsable dels danys personals i materials que per actes imprudents i/o
temeraris puguin esdevenir.

12. PARTICIPACIÓ DE MENORS
Els menors d’edat que s’inscriguin al descens hauran de complir els següents requisits per
poder-hi participar:
a).- Menors amb fitxa federativa. Hauran d’anar acompanyats pel seu entrenador o
tutor legal.
b).- Menors sense fitxa federativa. Hauran d’anar acompanyats pel seu tutor legal i
aquest ha de signar l’autorització que s’annexa al final d’aquestes bases.

L’edat mínima dels menors NO Federats, s’estableix en 14 anys.
13. PROTECCIÓ DE DADES

LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE, PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, li informem que les dades que ens hagi pogut facilitar per posar-se en contacte amb
nosaltres, formen part d'un fitxer de propietat de la Federació Catalana de Piragüisme per a la
finalitat de gestionar els seus dubtes o preguntes; informant-li a més que pot exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Avinguda de Tortosa, 88 25005 de Lleida
havent d'aportar una sol·licitud signada i fotocòpia del DNI.
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