Bases de la BaixCicletada
1. Esdeveniment en què pot participar tothom que respecti les bases presents i que compleixi els
requeriments descrits en aquestes.
2. La participació de menors de 12 anys ha de ser sota l’acompanyament d’una persona adulta (que pot ferse càrrec de més d’un menor). La participació entre els 12 i els 16 anys ha de ser sota l’acompanyament
d’una persona adulta i amb l’autorització del tutor legal en el moment de la inscripció. Per motius de
seguretat no es recomana la participació de menors de 8 anys.
3. El termini de preinscripció per Internet a través del formulari web finalitzarà el dia 26 de setembre, a les
14 hores. El mateix dia de la pedalada, el 29 de setembre, es podran formalitzar les inscripcions
presencialment en cadascun dels punts de sortida, mitja hora abans de l’horari establert.
4. Els i les participants no podran circular, en cap cas, per davant dels vehicles de l’organització o de la
Policia Local que obren l’itinerari. Caldrà mantenir la compacitat del conjunt del grup al llarg de tot
l’itinerari. No es tracta d’una competició esportiva.
5. El disseny de l’itinerari és per calçada d’àmbit urbà o bé per camins no pavimentats del parc fluvial del
riu Llobregat i segueix les normes de seguretat viària, de manera que caldrà seguir les indicacions que
doni l’organització.
6. L’organització disposarà de persones voluntàries situades als encreuaments per controlar el trànsit i de
vehicles d’assistència mecànica en ruta.
7. Cada participant ha d’assistir amb la seva pròpia bicicleta, que ha de tenir timbre. Es recomana l’ús del
casc i de guants. Per als i les menors de 16 anys l’ús del casc és obligatori.
8. Disposarem de l’ajuda de serveis sanitaris per a qualsevol incident.
9. Les dades demanades per la inscripció són les estrictament necessàries. D’acord amb allò que s’estableix
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes
dades seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
amb la única finalitat de gestionar les preinscripcions de la present activitat. Només en cas d’acceptació,
es farien servir també per a informar-vos de futures edicions de la BaixCicletada.
10. El/la titular consent expressament el tractament de les seves dades i les imatges captades en l’activitat,
bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l’organització pugui assolir els
objectius indicats. Cap dada o imatge serà utilitzada per altres finalitats ni serà traspassada a tercers. El
consentiment atorgat és revocable i es pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
adreçant-se al SIAC, ubicat a la Casa de la Vila (plaça de la Vila, 1, 08620, Sant Vicenç dels Horts).
11. El sol fet de formalitzar la inscripció i participar implica l’acceptació i el compliment de les presents bases.
No es pot realitzar l’activitat sense haver formalitzat la inscripció en el punt de sortida. L’organització no
es farà responsable en aquest cas. L’organització tampoc es farà responsable de la responsabilitat civil
derivada dels actes o danys que els participants puguin ocasionar, ni de la pèrdua o sostracció de
pertinences.
12. Tot allò que no queda recollit específicament en les bases queda a decisió de l’organització, que es
reserva els drets de qualsevol modificació per necessitat. En cas de pluja l’activitat quedaria ajornada o
anul·lada.
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