
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT CURSA BARÇA KIDS RACE 2017 
 
 

ARTICLE 1.- DATA I HORA.-  
 
La Cursa Barça Infantil (“Kids Race”) va adreçada a nens i nenes de entre 9 i 15 anys 
i es celebrarà el diumenge dia 3 de setembre del 2017 a l’esplanada del Camp Nou a 
les 10,45 hores, una vegada finalitzada la “Cursa Barça”.  
 
ARTICLE 2.- CATEGORIES.- 
 
2.1. Per a participar a qualsevol de les categories serà absolutament imprescindible 
haver formalitzat la oportuna inscripció sense la qual no serà permesa la participació 
a la cursa. 
 
L’ordre de celebració de les curses “Kids Race” i les categories i distancies a córrer 
son les següents: 
 
-“Cursa Kids Race benjamí”: Per a nens i nenes nascuts el any 2008 i posteriors amb 
una distància de 450 metres aproximadament equivalent a mitja volta al Camp Nou. 
Per a participar en la cursa s’haurà de portar un dorsal, que serà entregat a la Fira 
del Corredor. No hi haurà classificació d’arribada ni premis pels guanyadors. A tots 
els participants se’ls hi farà entrega d’un record commemoratiu de la Cursa Barça 
Kids Race.  
 
-“Cursa Kids Race infantil”: Per a nens i nenes nascuts els anys 2006 i 2007 amb una 
distància de 900 metres aproximadament equivalent a una volta al Camp Nou. Per a 
participar en la cursa s’haurà de portar un dorsal amb xip que serà entregat en la 
Fira del Corredor. Haurà classificació d’arribada. Es premiarà als tres primers 
classificats nens i a les tres primeres nenes en acabar la cursa. A la resta de 
participants els hi serà entregat un record commemoratiu de la Cursa Barça Kids 
Race. 
 
-“Cursa Kids Race cadet“: Per a nens i nenes nascuts els anys 2002, 2003, 2004 i 
2005 amb una distància de 1.800 metres equivalent a dues voltes al Camp Nou. Per 
a participar en la cursa s’haurà de portar un dorsal amb xip que serà entregat en la 
Fira del Corredor. Haurà classificació d’arribada. Es premiarà als tres primers 
classificats nens i a les tres primeres nenes en acabar la cursa. A la resta de 
participants els hi serà entregat un record commemoratiu de la Cursa Barça Kids 
Race. 
 
ARTICLE 3.- INSCRIPCIONS.-  
 
3.1. Les inscripcions a les curses infantils es faran per internet a la web del Futbol 
Club Barcelona www.fcbarcelona.cat/cursa “Cursa Barça” en la modalitat “Cursa 
Infantil” disposada específicament a uns tals efectes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcbarcelona.cat/cursa


 
 
 
3.2. La inscripció hauran de cursar-la els progenitors o adults responsables o tutors 
legals del mateixos, per tant, només serà efectiva la inscripció quan es produeixi el 
lliurament de la corresponent autorització signada dels seus progenitors o de qui 
n’ostenti la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests, que hauran d’entregar 
al recollir el dorsal  a la Fira del Corredor. L´esmentada autorització es pot 
descarregar a la web del Futbol Club Barcelona. Durant la seva participació a la cursa, 
els participants hauran de portar ben visible el dorsal que l’Organització els hi 
entregarà.  
 
3.3. El període d´inscripcions es tancarà a les 24,00 hores del dia 31 d’agost de 2017.  
 
ARTICLE 4.- PREU DE LA INSCRIPCIÓ.-  
 
4.1. La inscripció i el dorsal per participar-hi són obligatoris. El preu de la inscripció 
és el següent: 
 
-Cursa Barça Kids Race benjamí:    Inscripció i dorsal:  
 Gratuïta. 
-Curses Barça Kids Race infantil i cadet: Inscripció i dorsal amb xip:  2 € 
 
4.2. Les inscripcions son personals i intransferibles. Un cop s’hagi realitzat la 
inscripció no se’n retornarà l’import si la no participació del corredor/a és per causes 
no imputables a l’Organització.  
 
4.3. L’Organització podrà demanar el DNI o document similar per comprovar la 
identitat del participant i, si escau, l’edat del mateix.  
 
 
ARTICLE  5.- FIRA D’ATENCIÓ KIDS RACE.- RECOLLIDA DE DORSAL.- 
 
5.1. La Fira d’Atenció al/la Corredor/a estarà ubicada a l’edifici de l’Auditori 1899 a 
les instal·lacions del FC BARCELONA a Barcelona, carrer Arístides Maillol, s/n, amb 
entrada per l’accés 15. Restarà oberta el divendres dia 1 de setembre des de les 
15:00 hores fins a les 20:00 hores i el dissabte dia 2 de setembre des de les 10:00 
fins a les 20:00 hores ininterrompudament. 
 
5.2. La participació a les curses infantils dona dret a un record commemoratiu que 
s’entregarà quan el participant assoleixi el punt oficial d’arribada a la meta de la 
cursa. 
 
5.3. El dia de recollida del dorsal els menors d’edat hauran de venir acompanyats 
dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat i signar l’autorització 
d’aquests per participar en la Cursa. 
 
ARTICLE 6.- SERVEI MEDIC.- 
 
L’Organització comptarà amb un Servei Mèdic.  
 
ARTICLE 7.- RESPONSABILITAT.- 
 
La participació a la Kids Race es farà sota la responsabilitat dels pares o representants 
legals dels menors participants en la Cursa. L’Organització declina tota responsabilitat 
dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells/es 
mateixos/es o a terceres persones. L’Organització té subscrita una assegurança 
d’accidents i de responsabilitat civil segons la legislació vigent. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8.- DESQUALIFICACIONS.- 
 



 
El personal acreditat de l’Organització i en el seu cas el membres del Servei Mèdic de 
la Cursa Kids Race estan facultats per retirar de la Cursa els participants que durant 
la prova: 
 

1. Manifestin un mal estat físic. 
2. No realitzin el recorregut complet. 
3. No tinguin dorsal o no el portin visible. 
4. Mostrin un comportament no esportiu. 

 
 
ARTICLE 9.- RECLAMACIONS.-  
 
Les reclamacions pels resultats es faran per escrit a la Organització de la Cursa Barça 
dintre de les 24 hores següents a la publicació dels resultats a internet la qual decidirà 
en un termini de 3 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable. Les reclamacions 
s’hauran d’adreçar per correu electrònic a l’adreça cursa@fcbarcelona.cat. 
  
ARTICLE 10.- DADES PERSONALS I DRETS D´IMATGE.- 
 
10.1. Els pares/mares, tutors legals dels menors d’edats permeten explícitament que 
el nom, cognom, sexe i any de naixement dels menors siguin publicats a les llistes 
d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa 
establerta.  
 
10.2. Així mateix, pel fet d’inscriure’ls, autoritzen expressament al Futbol Club 
Barcelona per a que es capti la imatge del menor (incloent imatge i veu), mitjançant 
les fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, 
individual o conjuntament a través del personal del FCB o tercers autoritzats durant 
la seva participació en la Cursa Barça Kids Race, incloent els actes de presentació i 
repartiment de premis, així com la participació a les possibles entrevistes i/o 
reportatges que se´ls hi puguin realitzar, i que es podran utilitzar gratuïtament per 
fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions i per a la seva venda.  
 
A tals efectes, el Futbol Club Barcelona restarà autoritzat per fer ús del material gràfic 
i/o audiovisual esmentat anteriorment, i de les seves còpies, de forma íntegra o 
parcial, per a actes de promoció i/o d´informació relatius a la Cursa Barça Kids Race, 
o altres, en qualsevol dels actius de comunicació del Futbol Club Barcelona, ja sigui 
directament o per mitjà de tercers persones a qui autoritzin o encarreguin la 
realització, en compliment de les seves finalitats estatuàries, renunciant els 
participants a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la 
conservació d´aquestes imatges i/o per la presa de dites imatges fotogràfiques o 
vídeos i la cessió dels seus drets d´explotació. Segons l anterior, els suports, actius 
publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs, en els que pugui aparèixer la imatge 
individual o col·lectiva del menor és i serà propietat del Futbol Club Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, les dades personals que es facilitin al document 
d’inscripció seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat del Futbol Club 
Barcelona. S’autoritza a CHIP TIMING S.L. perquè pugui accedir i dur a terme el 
tractament de les dades personals recollides, l’ús de les quals serà únicament amb 
la finalitat de gestionar la inscripció a la cursa, les classificacions, els resultats i dur 



 
a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació relativa a la Cursa Barça 
Kids Race. Així mateix, d´acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d´11 de juliol, 
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, modificada pel Reial 
Decret Llei 13/2012, i normativa concordant de protecció de dades, mitjançant la 
signatura del document d’inscripció, els pares/mares o tutors legals dels menors 
d´edat atorguen el seu consentiment perquè les dades del menor siguin conservades 
pel Futbol Club Barcelona, als efectes que aquest pugui enviar-li informació comercial 
sobre serveis i activitats que puguin ser de l’interès del participant mitjançant correu 
electrònic i/o postal que constin a l´esmentat document d´inscripció, sempre que no 
s’oposi a aquest tractament en un termini de 30 dies enviant un missatge de correu 
electrònic a cursa@fcbarcelona.cat.  
 
10.4. Així mateix, el Futbol Club Barcelona informa als pares/mares o tutors dels 
menors d´edat  que poden exercir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació, 
oposició i/o cancel·lació sobre les referides dades, enviant una comunicació escrita, 
junt amb una fotocòpia del seu document oficial que acrediti la seva identitat (DNI, 
Passaport, NIE, o anàleg), al responsable del fitxer: Futbol Club Barcelona, Avinguda 
Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, expressant de forma concreta el dret que vol 
exercir i els motius. 
 
ARTICLE 11.- ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.-  
 
11.1. La inscripció a la “Cursa Barça Kids Race” és personal i intransferible i suposa 
l’acceptació d’aquest Reglament, mitjançant la corresponent autorització signada pel 
pare/mare o tutor legal del menor d´edat. La interpretació del present Reglament i 
de tot allò que no quedi reflectit en aquest serà regulat per l’Organització. 
 
11.2. La inscripció dels participants implica que els seus tutors han llegit, entès i 
adquirit el compromís que a continuació s’exposa: 
 
“Certifico que el menor del que soc pare o tutor es troba en un estat físic i de salut 
òptim per a participar en la Cursa Barça Kids Race i, per tant, eximeixo al Futbol Club 
Barcelona, els sponsors o patrocinadors comercials, els directius, els treballadors, els 
voluntaris, l’empresa organitzadora i a la resta de participants en el desenvolupament 
de l’esdeveniment, de tota responsabilitat relacionada i/o derivada dels danys que, 
de qualsevol mena, pugui patir el menor per la seva participació a la cursa, incloent-
hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant i/o després de la 
mateixa” 
 
Així mateix, confirmo i asseguro que el menor (i) NO pateix cap tipus de patologia 
que mèdicament l´impedeixi i/o aconselli la no realització d´activitats esportives en 
general i/o la seva participació en la Cursa Barça Kids Race en particular; (ii) NO 
requereix cap tipus d´assistència ni/o vigilància mèdica específica, donat que no 
pateix actualment cap malaltia que requereix tractament mèdic continuat. 
 
Per tant, renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la participació del 
menor en l’esdeveniment relacionada o derivada de les circumstàncies descrites als 
paràgrafs anteriors”.  
 
 
 
 
 
 
 
11.4. En el cas que causes de força major obliguin a suspendre la celebració de la 
cursa el dia previst, el Futbol Club Barcelona es compromet a comunicar la suspensió 
als participants inscrits dintre de les 72 hores següents al moment en què es tingui 
coneixement de la causa de força major, així com a fixar una data alternativa o a 
cancel·lar definitivament l’esdeveniment. 
 
 
 

“CURSA BARÇA KIDS RACE”  
FUTBOL CLUB BARCELONA 
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