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Vilanova i La Geltrú
13 desembre 2015

Data:
Diumenge 13 de desembre de 2015
Sortida:
10.00 h
Lloc de sortida:
Ronda Ibèrica (Pistes Municipals d’Atletisme de Vilanova i La Geltrú).
Organització i direcció tècnica:
Ajuntament de Vilanova i La Geltrú en col·laboració amb el Club Esportiu
Universitari UPC Vilanova, amb l’autorització de la Federació Catalana
d’Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges.
Coordinació universitària: Universitat Politècnica de Catalunya.
Participants:
Membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits
(estudiants matriculats al curs 2015/2016, PDI i PAS).
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Inscripció:
Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de
formalitzar la inscripció a la Mitja Marató Ciutat de Vilanova, i comunicar-ho al
servei d’esports de la seva universitat.
Cada competidor ha de formalitzar dues inscripcions:
1. Inscripció directa a la mitja marató (www.mitjavilanova.cat)
2. Inscripció al servei d’esports de la seva universitat.
Cada servei d’esports comunicarà els seus inscrits a través de la web de
l’Esport Català Universitari abans del 9 de desembre.
Assegurança/Atenció mèdica:
L’organització (el Club Esportiu Universitari UPC Vilanova, l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i la Federació Catalana d’Atletisme), no es fa responsable
dels danys materials i/o personals que els participants puguin patir o
ocasionar a terceres persones durant o després d’aquesta competició.
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta
amb la seva universitat (assegurança escolar).
Els participants majors de 28 anys, què no estan coberts per l’Assegurança
Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal.
Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la
representin tinguin la corresponent assegurança. en Els participants hauran
d’estar coberts per una assegurança d’accidents.
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Lliurament de premis:
Un cop finalitzada la prova es procedirà al lliurament de medalles als tres
primers classificats de cada categoria (masculina i femenina).

MÉS INFORMACIÓ: http:// www.mitjavilanova.cat

