BASES I REGLAMENT DEL
BICIEIXAM - GIMCANA CULTURAL EN BICI
1. El Bicieixam – Gimcana cultural en bici es realitzarà el divendres 13 de
juny a les 20 hores i tindrà com a punt d’inici i final el Moll de Bosch i
Alsina de Barcelona.
2. Les inscripcions són gratuïtes. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 12
de juny a les 23.59 hores. Les inscripcions es poden realitzar per
Internet mitjançant el formulari d’inscripció al web del BACC (bacc.cat).
3. En el punt d’inici del Bicieixam (Moll de Bosch i Alsina, Barcelona) hi
haurà instal·lat un stand del BACC on es formalitzarà la inscripció
(prèviament realitzada) el mateix dia 13 de juny de 19.45 a 20.15
hores. Es rebrà una butlleta de participació per equip i unes
instruccions amb les proves a realitzar. El moment d’inici i sortida dels
participants el marcarà l’organització. Un cop es torni al punt d’inici i
s’hagi completat correctament l’activitat, cada participant rebrà un
obsequi.
4. La participació en aquesta activitat queda limitada a majors de 16 anys.
5. Es recomana l’ús del casc i de guants. Serà obligatori l’ús de llums
davantera i posterior a la bicicleta.
6. El disseny dels itineraris segueix les normes de seguretat viària, de
manera que caldrà seguir les indicacions de la butlleta i complir amb
l’ordenança de circulació de bicicletes de l’Ajuntament de Barcelona.
No es tracta d’una competició esportiva, ni es té en compte el temps
de realització de l’activitat.
7. L’organització anirà identificada amb armilla. Es disposarà també de
diverses farmacioles ens els punts de control de l’activitat.

8. Es disposa d’assegurança en cas de danys durant el Bicieixam.
L’organització no es fa responsable de la responsabilitat civil derivada
dels actes o danys que els participants puguin ocasionar, ni de la
pèrdua o sostracció de pertinences.
9. No es pot realitzar l’activitat sense haver formalitzat la pertinent
inscripció. L’organització no es farà responsable en aquest cas.
10.Les dades demanades en el formulari són les estrictament necessàries
per tal de fer la inscripció a l’activitat. Aquestes dades seran
incorporades en un fitxer automatitzat propietat del Bicicleta Club de
Catalunya amb la única finalitat de gestionar les inscripcions de la
present activitat. Només en cas d’acceptació, es farien servir també per
a informar-vos d’activitats i/o esdeveniments de l’entitat.
11.El participant consent expressament que el Bicicleta Club de Catalunya
o l’Ajuntament de Barcelona puguin reproduir, distribuir o comunicar
públicament les imatges captades en l’activitat sense cap altra finalitat
que la de promoure la bicicleta.
12.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
Bicicleta Club de Catalunya pels mitjans de contacte facilitats en el seu
web (bacc.cat).
13.El sol fet de formalitzar la inscripció i participar implica l’acceptació i el
compliment del present reglament. Tot allò que no hi és especificat
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.

