REGULAMENTO
Día da Bicicleta Nadal 2021 No Concello de Amoeiro
1.- O Concello de Amoeiro, organiza a o día da bicicleta Nadal 2021, que terá lugar o
domingo día 2 de xaneiro de 2021, tendo un percorrido de 15 Qm, sendo a mesma non
competitiva e neutralizada.
2.- Poderán participar na ruta todas aquelas persoas capacitadas que realizaran
axeitadamente o proceso de inscrición e sexan maiores de 9 anos (inclusive).
Os participantes menores de idade deben achegar autorización da nai, pai ou titora/titor.
Recomendase que os menores de 16 anos sexan acompañados durante o percorrido pola
nai, pai ou titora/titor que debera realizar tamén o proceso de inscrición. Dita autorización
deberase entregar no intre de recoller o dorsal, no caso de non facelo non poderán tomar
a saída.
3.- A inscrición será de balde e farase efectiva a través da web do Concello de Amoeiro
http://www.amoeiro.gal/
Dita inscrición dará dereito á participación na proba, e incluirá os avituallamentos e todo
tipo de seguros obrigatorios para a organización.
O prazo límite de inscrición será o xoves 30 de decembro ás 23:59 horas.
4.- A concentración e recollida de dorsais terá lugar a partir das 9:30 horas do día 2 de
xaneiro do 2022, no Parque dos Sentidos da poboación de Amoeiro (rúa Campo do
Souto), farase de xeito individual, presentando D.N.I. e en caso de ser menor de idade a
autorización dos titores legais. A saída para a ruta efectuárase as 10:30 horas., estando
prevista a chegada as 12:30 horas o Pazo Museo Otero Pedrayo na poboación de
Trasalba.
5.- O emprego do casco é obrigatorio e non levalo implica a retirada do dorsal e da
marcha. Recoméndase a utilización de roupa deportiva e de abrigo adecuada. Todo
ciclista participante deberá permanecer dentro do circuíto da proba e atender ás
instrucións da Organización. A organización non se fai responsable, ni tampouco solidaria
dos gastos e débedas que poderá contraer os participantes durante a ruta, nin dos
extravíos ou avarías, que puideran sufrir as bicicletas ou outro equipamento dos
participantes. O participante exime a organización da responsabilidade por perdida ou
deterioro de obxectos persoais por calquera circunstancia. No caso dos menores de idade
a responsabilidade será dos seus pais ou titores.
6.- Os participantes deberan cumprir con toda las normas e recomendacións vixentes en
materia de seguridade sanitaria e os protocolos COVID. Todo participante debera levar
posta mascarlila protectora na saída, chegada, reagrupamentos e sempre que non se
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poda manter unha distancia de seguridade de ao menos 2 metros. Os participantes
intentaran en todo momento manter a distancia de seguridade.
7.- O percorrido da proba transcorre na súa maior parte por camiños rurais e forestais do
Concello de Amoeiro existindo cruces con tramos de estradas, que se atopan abertos ao
tráfico para outros usuarios polo que se deberá extremar a precaución por parte dos
participantes, respectando as normas de circulación contidas na Lei de Seguridade Vial e
no Regulamento Xeral de Circulación. En ningún momento por participar na quedada
haberá algún tipo de prioridade. A organización mais as forzas do orden poderán decidir
que calquera participante que non cumpra as normas viarias, abandone a proba.
8.- Todos os participantes deben respectar o entorno por onde transcorre a proba,
quedando terminantemente prohibido tirar lixo en todo o recorrido a excepción dos
contedores de lixo situados nos puntos da ruta. No caso de que a organización vexa
participantes que incumpren este apartado quitaráselle o dorsal e quedaran fora da proba.
9.- A Organización proveraa dun pequeno avituallamento na chegada da proba.
Recomendase que os participantes leven consigo avituallamento sólido e liquido
suficiente para afrontar a ruta.
10.- En todo momento respectaranse e obedeceranse as ordes e directrices do director da
marcha, non sobrepasando en ningún momento ao vehículo que abre a mesma, o cal
será obxecto de retirada inmediata.
11.- A Organización contará con asistencia sanitaria a disposición dos participantes, ao
igual que dun Seguro de Responsabilidade Civil e de accidentes dentro do recorrido, non
facéndose responsable de ningún accidente nin gastos fora desta cobertura.
12- A organización resérvase o dereito a modificar a presente normativa, así como a
modificación do recorrido, quilometraxe e data da proba.
13.- O feito de inscribirse na proba, supón a aceptación total do presente regulamento.
13.- A proba realizarase dependendo da climatoloxía dese día. A organización, en caso
de condicións climatolóxicas adversas ou por seguridade sanitaria, reservase o dereito de
cancelar definitivamente, ou programar para outra data, a proba.
14.- Algún tramo podería transcorrer por propiedade privada. A organización e os
propietarios de estes tramos teñen acordado o paso de maneira excepcional o día da ruta,
quedando terminantemente prohibido calquera outro día.
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15.- Dereitos de imaxe: A participación nesta proba leva consigo ceder os dereitos de
imaxe para a explotación en medios audiovisuais para a promoción de este ou outro
evento.
16.- Cumprimento da R.G.P.D. Os datos recollidos a través do formulario de inscrición
pasaran a formar parte de un arquivo do cal é titular o Concello de Amoeiro. A finalidade
de este arquivo será para a xestión e prestación de servizos solicitados por parte do
inscrito. O titular dos datos subministrados poderá exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición dos datos a través de correo postal ó seguinte
enderezo: Rúa Castor Sánchez Martínez nº 6, 32170 Amoeiro, Ourense.
17.- Todos os datos cubertos no formulario de inscrición deben ser verdadeiros.
18. – A ruta está considerada de nivel técnico e físico baixo.
19. - O dorsal é intransferible. A persoa inscrita só poderá participar co dorsal que se lle
asignou e acepta non permitir o seu uso a outras persoas.
20. - Os participantes deberán de atender en todo momento aos consellos e indicacións
da organización e forzas do orden.
21.- A organización reservase a potestade de RECORTAR o percorrido, en diferentes
tramos e en tempos de paso establecidos, ben a parte ou a todos os participantes, co fin
de garantir que a ruta finalice dentro do horario establecido ou para facilitar a realización
da ruta a aqueles participantes cuxo estado físico ou por avarías, poidan atrasar en
exceso a finalización da ruta.
22.- Todo participante deberá respectar o percorrido marcado pola organización. Aqueles
participantes que abandonen por propia vontade a quedada, o farán baixo a súa propia
responsabilidade, a ser posible deberán indicalo o membro da organización que atopen,
ao cal deben entregarlles o seu dorsal. Todos os participantes deberán estar entre os
membros da organización que abren e os que pechan a quedada, todo aquel que vaia por
diante ou por detrás considerase fora da proba e deberá entregar o seu dorsal ao membro
da organización que atope.
23.- O mero feito de inscribirse supón a ACEPTACIÓN do presente Regulamento en
todos os seus términos e as instrucións e condicións impostas pola organización co fin do
bo desenrolo da ruta. A organización non se fai responsable de ningún accidente ou dano
que poidan ter ou causar os participantes inscritos durante a celebración da ruta, xa que o
participante, é o único responsable da súa propia condución. Entendese que o participar
nunha proba destas características os participantes asumen e coñecen as situacións e
riscos, incluso fronte a terceiros, propios desta modalidade ciclista, polo que libera
expresamente á organización, ou organismo colaborador, ante todo tipo de accidente,
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lesión ou eventualidade que puidera xurdir derivada da súa participación na proba, e que
non estivese cuberta polo seguro contratado.
24.- Todos os participantes inscritos na quedada, están amparados polo seguro
contratado pola organización, polo que é necesario que no momento da inscrición figure
con toda claridade e exactitude o Nome e Apelidos de cada Participante, así como o resto
dos datos esixidos, sendo da súa única responsabilidade as consecuencias da
inexactitude ou falsidade nos mesmos. A participación na proba está baixo a
responsabilidade e risco do participante, xa que no momento da súa inscrición manifesta
atoparse fisicamente, psíquica e tecnicamente apto para realizar a proba.
25.-A organización poderá retirar da quedada a todo participante, que non se atope en
condicións físicas de continuar ou non cumpra por este feito os horarios previstos pola
organización.
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