
Reglament de LaSantJaumenka 2023 – 17 de juny 

Premià de Dalt  

Article 1: Data i Lloc de la prova. La SantJaumenka 2023 es celebrarà el dissabte 17 de Juny  de 2023 a 

partir de les 20.30 a Premià de Dalt. La cursa tindrà la sortida i  la arribada a la Societat Cultural Sant 

Jaume.  

Article 2: Distàncies de la prova. La prova tindrà 2 Modalitat   

Adults :distància:  5k 

Kids: de 5 a 12anys dins de  Sant Jaume ( entre 150m i 500 depenent de l´edat)  

Article 3: Categories. Les categories, tant en masculí com en femení son les següents: 

Distància 5k  

- General   podi femení i  podi masculí 

- De 40 a 49 anys  primera i  primer classificat de la categoría  

- De 50 a 59 anys  primera i  primer classificat de la categoria  

- 1r/1ª Premianenc (Premià de Dalt + Premià de Mar) 

Article 4: Inscripció. La inscripció general s’estableix en dos trams de 15€ i 5€ pels KIDS 

Les inscripcions online es poden realitzar online a la web www.lasantjaumenka.cat  

Per a més informació podeu consultar la web www.lasantjaumenka.com, el facebook 

www.facebook.com/LaSantJaumenKa o contactar al e-mail info@7sports.es.  

Article 5: Recollida de pitralls. S’oferirans 2 dies diferents per la recollida de dorsals. Els horairs i  l locs 

serán informats a la web.  

Article 6: Disposicions Reglamentàries bàsiques.  

- L’edat mínima per a participar a la prova 5k és de 12 anys fets el dia de la cursa.  

-  Els menors d’edat hauran de portar una autorització per a participar a  La SantJaumenka amb la 

signatura del tutor/pare/mare . En cas de tenir menys de 14 anys del dia de la cursa, hauran de 

participar acompanyats d´un adult que els acompanyarà i  es farà responsable durant tot el 

recorregut. No es permetrà la participació als  menors inscrits que no portin aquesta 

autorització.  

 

-  El fet d’inscriure’s a La SantJaumenKa autoritza expressament a l’organització i  els seus 

patrocinadors a util itzar de forma gratuïta les imatges de les persones participants , sense dret a 

reclamació per part d´aquests.  

  

- El dorsal s ’haurà de mantenir visible i  identificable el dorsal. La organització podrà desqualificar 

aquells participants que no tingui visible el dorsal.  

 

- Durant la cursa no es pot anar amb el tors descobert ni córrer descalç. 

 

Article 7: Avituallament I temps màxim. Hi Haurà un avituallament a l’arribada. Els serveis mèdics 

podran ordenar la retirada dels participants que per problemes de salut no hagin d’iniciar o continuar la 

prova.  

El temps màxim per realitzar la prova es de 45minuts 

Article8: Premis. Es repartiran com a mínim premis als tres primers classificats de la general i  al primer 

de cada categoria.  

http://www.lasantjaumenka.cat/
mailto:info@7sports.es


Article 9: Disposició final. La inscripció suposa l’acceptació d’aquest i  tots els articles del reglament. 

Amb la formalització de la inscripció el participant declara estar en perfectes condicions per afrontar 

aquesta prova, exonerant a la Organització de qualsevol responsabilitat sobre l’incompliment d’aquest 

punt. 

Article 10 devolucions:  no hi haurà possibil itat de devolució de l´import de la inscripció 30 dies abans 

de la prova. 

1. Cedeixo les meves dades pel tractament propi de la prova per part dels 

organitzados i col.laboradors necessaris per la gestió de ĺ esdeveniment, i em dono 

per assabentat i consenteixo que el meu nom i cognoms , apareguin en la 

publicació de la  classificació i el llistat d´inscrits. 

 
2. La forma de pagament es farà mitjançant targetes de crèdit Visa i Mastercard, o en 

efectiu en cas de inscripcions presencials, segons s’indica a la web 

www.lasantjaumenka.cat 

 
3. Autoritzo a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, 

gravació o qualsevol altra mena d’arxiu de la meva participació en aquest 

esdeveniment, sense dret a contraprestació econòmica. 

 


