
MOITOS CAMIÑOS, MESMA META é un evento familiar pensado para tódolos 

públicos  a partir  dos 5 anos, onde terán que completar un percorrido de 1500 metros 

e  unha serie de obstáculos 

  

Regulamento: 

  

Artigo 1.- Data e lugar 

Terá lugar o  dia 7 de marzo de 2020 a partires das 11:30h horas no entorno da Casa 

de Cultura de O Milladoiro (Travesía do Porto s/n). 

Recollida de dorsais a partir das 10:45h 

  
 Artigo 2. Participación e idade mínima. 

Na proba poderá participar calquera persoa que cumprirá os 5 anos e que acepte dito regulamento  no momento 

de formalizar a inscrición.  
Límite  de prazas : 400 persoas 
  

Artigo 3. Percorrido 

O percorrido será de 1.500 metros aprox. E  contará  con 10 obstáculos a superar, con 

ou sen axuda de compañeir@s 

  

Artigo 4. Cronometraxe e premios. 

O ser unha proba de carácter lúdico e non competitiva, non se cronometrará a proba 

con chip ou similar. 

 Entregarase un agasallo a cada participante.  

  

Artigo 5. Inscrición y recollida de dorsais. 

A inscrición poderase  realizar a través da web www.championchipnorte.com ou 

presencialmente nas oficinas dos  Servizos Sociais do Concello de Ames : 

-Milladoiro: rúa e Abaixo, 10 

- Bertamiráns: Pza de Chavián s/n 

A proba será totalmente DE BALDE (DATA LIMITE O 4 DE MARZO DE 2020) 

 



Artigo 6. Seguros. 

a ORGANIZACIÓN contará con un seguro de responsabilidade civil e outro de 

accidentes. 

  

Artigo 7. Seguridad y recorrido. 

O percorrido estará sinalizado e marcado. En caso de lesión, comuníqueo  ao 

responsable da organización mais próximo e solicite asistencia médica 

  

Artigo 8. Suspensión da proba 

A organización resérvase o dereito a variar o punto de saída ou chegada, atrasar a 

hora da carreira ou suspender por causas alleas a organización. 

  

Artigo 9. Uso de datos dos participantes. 

A inscrición implica a autorización para o uso libre de datos ou fotos dos participantes 

nos medios de comunicación e futuras comunicación relacionadas coa proba.  

  

De conformidade con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, 

de Protección de Datos de Carácter Persoal, se informa que a participación na proba 

implica o consentimento para a incorporación dos datos persoais facilitados o ficheiro 

automatizado existente para os organizadores.  

  

Os participantes consinten tacitamente que as imaxes que se obteñan na carreira 

poderán ser utilizadas pola organización e polas empresas colaboradora para fins de 

difusión e publicidade do evento y/o produtos asociados o mesmo. 

  

Artigo 10. Responsabilidade dos participantes. 

Cada adulto responsabilízase da inscrición dos menores a proba. Así mesmo, cada 

participante declara baixo a súa responsabilidade, realizarse o oportuno 

recoñecemento médico que lle permita estar en  condicións óptimas para realizar a 

proba e exime a organización da devandita responsabilidade 

  

Artigo 11. Aceptación do Regulamento. 

Mediante a miña inscrición na proba MOITOS CAMIÑOS, MESMA META, 



comprométome a cumprir a normativa que regula a proba, así como as indicacións 

dos directores da carreira. 

 


