
Malgrat les circumstàncies que ens envolten, i conscients de les limitacions que aquestes comporten, el Patronat 
Municipal d’Esports de Tarragona ha decidit organitzar, en format virtual, l’edició d’aquest any de la Mitja Marató 
+ 10k “Ciutat de Tarragona”. En el següent reglament podreu trobar tota la informació necessària per poder-hi 
participar.

Reglament
Has de descarregar-te i registrar-te a l’App Curses 
Virtuals PMET ( Android o IOS ) abans de realit-
zar la teva activitat perquè puguem afegir els teus 
kms.

El període d’inscripció, gratuïta, començarà el dia 
1 de desembre de 2020.

El nombre màxim d’inscripcions es limita a 1.000 
participants.

La teva activitat s’ha de completar entre el 19 i el 
20 de desembre de2020.

Completa una activitat de cursa a peu de 21.097 
metres o 10.000 metres, en horari i circuit que 
desitgis.

La teva activitat s’ha de realitzar en un cop i ha de 
ser igual, o lleugerament superior, a la distància 
requerida de 21.097 metres o 10.000 metres.

Recorda guardar l’activitat quan arribis a la distàn-
cia triada per a poder aparèixer en la classificació 
de manera precisa.

Els resultats es podran visualitzar en Curses Vir-
tuals PMET. Donat el format excepcional d’aquesta 
edició, no s’atorgarà cap tipus de premi.

És aconsellable que totes les persones que vulguin partici-
par-hi es facin un reconeixement mèdic previ, així com els 
pares/mares/ que signen autoritzacions a menors es faran 
responsables dels seus fills, conforme ells poden practicar 
qualsevol activitat esportiva, amb el consentiment mèdic 
corresponent, tot acceptant la reglamentació en el mo-
ment de la inscripció, validant que el menor és apte per la 
pràctica esportiva.

El PMET  no es fa responsable dels perjudicis morals i/o 
materials que puguin causar o causar-se els participants 
durant aquesta activitat. Activitat no subjecta a assegu-
rança d’accidents i/o responsabilitat civil.

Aquesta activitat l’has de realitzar sota els protocols vi-
gents dictats per les autoritats competents, envers la Co-
vid-19.

Al participar en aquest esdeveniment, reconeixes que has 
llegit, comprés i acceptes els termes i condicions de la Vir-
tual Mitja Marató + 10k “Ciutat de Tarragona”.

Responsable: Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Finalitat: Inscripció i gestió de la Virtual Mitja Marató
+ 10k“Ciutat de Tarragona 2020”

Legitimació: Consentiment.

Drets:  Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i su-
pressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud presencial o 
per correu ordinari a l’OMAC de l’Ajuntament, Plaça de la Font, 
1 43003 Tarragona,  o mitjançant instància telemàtica especí-
fica de Drets de Protecció de Dades a la Seu Electrònica.

Més informació del tractament: Podeu consultar la política 
de privacitat de http://www.tarragonaesports.cat/

 La teva inscripció genera un donatiu de 4,00€ a la Fundació Niemann-Pick, 

gentilesa de la Fundació de La Caixa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

CATEGORIES PER AMBDUES CARRERES
VIRTUAL MITJA MARATÓ /10K DE TARRAGONA

GENERAL MASCULINA FEMENINA

MASTER (+45 ANYS) MASCULINA FEMENINA
Esperem poder trobar-nos 
amb tots vosaltres en l’edició vinent.


