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Reglament:

 És obligatori l’ús del casc.

 No esta permès la participació amb bicicleta elèctrica.

 Els camins estaran senyalitzats, però tingueu cura ja que estan oberts al tràfic, respecteu les normes de   
 circulació i màxima atenció al creuament de carreteres.

 Respecteu els límits de velocitat establerts per els Parc Naturals.

 Cal portar el dorsal ben visible. En cas contrari pot ser exclòs de la Pedalada.

 En cas d’accident, l’organització dona servei només fins a l’hospital més pròxim, l’assistència sanitària serà  
 coberta per la llicencia BTT. En cas de no tenir s’ha de contractar amb la inscripció (assegurança d’un dia).

 L'organització declina tota responsabilitat dels possibles accidents físics/materials o altres perjudicis que la  
 participació pugui representar per els inscrits, ni dels que es puguin fer a tercers. Cada participant haurà   
 d'assumir la responsabilitat dels seus actes (l’assegurança es obligatòria).

 L'organització es reserva el dret de modificar o fins i tot suspendre la cursa en cas de força major, en aquest  
 cas es donarà igualment l’obsequi i l’esmorzar, no es retornen els diners.

 Sigueu respectuosos amb l'entorn.

 Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats dels pares, tutors o persona responsable.

 Els participants autoritzen la publicació de les fotografies i vídeos que es facis en el decurs de la Pedalada.

 El fet de participar comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització   
 derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la Pedalada.

 L'organització es reserva el dret d'excloure a qualsevol participant pel fet de no complir el Reglament. 

Solidaritat:

La Roca en Bike donarà 1 Euro per cada inscrit a la Prehistòrica 2.017 a una institució benèfica.

Inscripció:

Anticipat a fer la inscripció presencial a l'estand de La Roca en Bike durant la Festa Major de La Roca o posteriorment 

per la Web:       

Informació addicional a:

2 Circuits: • Llarg aprox. 40 Km dificultat mitjana  • Curt aprox. 25 Km dificultat mitjana baixa

Perfils:

19ena edició de la Prehistòrica 2017 

Sortida Preferencial  40 Km aprox. amb control de temps 

 Sortida: 8:30
 Preu Federats: 29 €* 
 Preu no Federats 34 €
 *Es fa constar que en aquesta inscripció no s’inclourà l’assegurança d’accidents per considerar que ja es disposa de la pertinent
 assegurança federativa.
 

Inscripcions:

 Presencial anticipada amb regal addicional a l’estand de La Roca en Bike durant la Festa Major de La Roca els propers  
 9 i 10 de Setembre.

 Per la WEB a partir del 15 de Setembre  (fins al 12 de Novembre o exhaurí límit de participants).

 A més dels premis tradicionals de la Prehistòrica aquest any també tenim:

 Premi Cottet al club o colla ciclista amb més participants, per recollir el premi han d'anar amb el mateix uniforme.
 

Sortida Oberta 40 Km o 25 Km 

 Sortida lliure: de 8:45 a 9:30
 Preu Federats 25 €*

 Preu no federats: 30 € 

 *Es fa constar que en aquesta inscripció no s’inclourà l’assegurança d’accidents per considerar que ja es disposa de la pertinent
 assegurança federativa.
 

Inscripcions:

 - Presencial anticipada amb regal addicional a l’estand de La Roca en Bike durant la Festa Major de La Roca els   

   propers 9 i 10 de Setembre.

 - Per la WEB a partir del 15 de Setembre (fins al 12 de Novembre o exhaurí límit de participants).

 - Pagament mitjançant Targeta de Crèdit a través de la pàgina WEB: www.larocaenbike.com
 

Els dorsals seran personalitzats per retirar-los cal portar:

 - Presentació de la llicència federativa + el DNI 

 - DNI per als no federats
 

La inscripció inclou:

 Maillot Prehistòrica 

 1/2 avituallaments i botifarrada a l’arribada.

 Sorteig de regals donats per Espònsors.

L'organització retornarà el 100% de l'import de la inscripció als participants que no puguin assistir a la Prehistòrica, sempre 
que ho notifiquin a l'organització 30 dies abans de l'esdeveniment. S'hauran de pagar les despeses de gestió.

Les inscripcions són personals i intransferibles.

Per a més informació: INFO@larocaenbike.com

www.facebook.com/prehistorica
www.twitter.com/larocaenbike 

www.larocaenbike.com

Data: 19 de novembre de 2017


