
 
 

BASES I REGLAMENT DE LA BICICLETADA POPULAR 
#BICIBCN2015 

 

1. La bicicletada popular #biciBCN2015 es realitzarà el diumenge 11 

d’octubre de 2015 a les 11 hores i tindrà com a punt d’inici i final el 

passeig de Lluís Companys de Barcelona. 

 
2. Les inscripcions són gratuïtes. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 10 

d’octubre a les 20 hores. Aquest termini podria finalitzar abans si 

l’organització considera que s’ha assolit el límit de participants. Les 

inscripcions es poden realitzar per Internet mitjançant el formulari 

d’inscripció al web del BACC (bacc.cat/bicibcn2015). 

 
3. En el punt d’inici de la bicicletada (pg. Lluís Companys, Barcelona) hi 

haurà instal·lat un stand del BACC on es formalitzarà presencialment la 

inscripció (prèviament realitzada) durant l’hora prèvia a la bicicletada 

(dia 11 d’octubre entre les 10 i les 11 hores). Es rebrà un obsequi, fruita 

i aigua. Es prega puntualitat. El moment d’inici i sortida dels 

participants el marcarà l’organització. 

 
4. La participació de menors de 12 anys ha de ser sota l’acompanyament 

d’una persona adulta (un adult pot fer-se 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 o bé portant signada 

l’autorització del seu tutor legal en el moment de la inscripció. 

 
5. Cada participant ha d’assistir amb la seva pròpia bicicleta o bé optar 

per una bicicleta de lloguer. Es recomana l’ús del casc i de guants. Per 

als menors de 16 anys l’ús del casc ha de ser obligatori segons la 

normativa de la DGT vigent. 

 

 

 



 
 

 
6. El disseny de l’itinerari segueix les normes de seguretat viària, de 

manera que caldrà seguir les indicacions de l’organització. No es tracta 

d’una competició esportiva. Els participants no podran avançar la 

Guàrdia Urbana ni els membres de l’organització que obren la 

bicicletada, que marcaran el ritme del grup. Un guia de cua tancarà el 

grup. 

 

7. L’organització anirà identificada amb armilla. Es controlarà el trànsit en 

els punts d’intersecció de l’itinerari a través de la Guàrdia Urbana i dels 

membres de l’organització. Es disposarà d’un vehicle d’assistència que 

tancarà la bicicletada. Es disposarà també de diverses farmacioles. 

 

8. Es disposa d’assegurança en cas de danys durant la bicicletada. 

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/contacte). 

 

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. 


