Reglament Superheroi(ne)s BCN Day 2016
Promotors i objectius
1. Superheroi(ne)s BCN Day és una iniciativa impulsada per cinc entitats d’acció social, amb la
voluntat de donar a conèixer la seva tasca, i els projectes que porten a terme, per ajudar a
persones en risc social, a millorar les seves condicions de vida i la seva inclusió a la societat. Els
fons que es recaptin amb aquesta activitat contribuiran a sostenir els projectes. Som:
Acidh, www.acidh.org
Afev, http://afevbarcelona.wix.com/afevbarcelona
Àmbit Prevenció, http://www.fambitprevencio.org
Iniciatives solidàries, http://www.iniciatives.org
Invia, http://www.invia.cat/
2. Superheroi(ne)s BCN Day és una activitat no competitiva, que combina la festa, l’espectacle i
la superació de proves físiques, per donar suport a cinc causes solidàries. Amb la teva participació
contribuiràs a recolzar projectes que impulsen entitats socials per millorar la vida d’altres
persones.
3. Volem ser un punt de trobada entre la solidaritat de particulars, empreses i institucions, i les
necessitats de les persones que es troben en situació vulnerable, per tal d’oferir-los una atenció
integral.
4. Els objectius de Superheroi(ne)s BCN Day són la sensibilització social i la captació de fons a
favor dels programes solidaris que duen a terme les organitzacions i que tenen per missió millorar
les oportunitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Aspectes tècnics
5. Superheroi(ne)s BCN Day és un circuit no competiu d’obstacles i proves d’habilitat, enginy i
col·laboració, on es participa en equips.
6. L’activitat recorre en el parc urbà de Montjuic. Els participants estan obligats al compliment de
les ordenances establertes per a cada espai, per garantir la seguretat viària, la convivència cívica
i la protecció de l’entorn.
7. El recorregut estarà senyalitzat en els punts estratègics i els equips disposaran de les indicacions
necessàries per part dels organitzadors.
8. Es tracta d’un circuit controlat, però no tancat, en el qual hi pot haver circulació d’altres persones
i vehicles aliens a l’activitat.
9. L’esdeveniment no es suspendrà per pluja o mal temps, excepte en casos extraordinaris, per
recomanació dels serveis de protecció civil o per criteri de l’organització.
Participants
10. Els participants han de formar part d’un equip d’entre 3 i 10 persones.
11. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats, i en un mateix equip no hi poden haver més de
3 menors per adult que se’n faci càrrec. Els participants de 16 i 17 no cal que vagin acompanyats
però quan fan la inscripció hi ha d’haver un adult que es faci responsable .
12. Cada equip tindrà un nom, un lema, i un portaveu.
13. Els equips disposaran d’una Àrea privada al web, des d’on podran modificar les dades d’inscripció.
14. El portaveu de l’equip serà l’interlocutor amb l’organització i qui tindrà l’accés a l’Àrea privada del
web.
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Inscripcions, captacions de fons, donatius i desgravacions fiscals
15. La inscripció estarà oberta a partir del mes de març, i té un cost de 15 € per participant de 15
anys o més. Fins als 14 anys, la inscripció és gratuïta.
16. La inscripció no és reemborsable però si transferible.
17. Les aportacions als equips, com a donacions, són deduïbles en la quota de l’IRPF en la quantia i
condicions fixades per la legislació tributària vigent.
18. Per tal que els promotors puguin emetre els certificats de donació corresponents, els portaveus
d’equip hauran de completar correctament els formularis de donació.
19. Els donatius efectuats, tant en concepte d’inscripció com de captació de fons, no seran
reemborsables sota cap concepte.
Comunicacions i tractament de dades
20. Tota la informació relativa a Superheroi(ne)s BCN Day es farà pública via web i a través de les
xarxes socials. Com a mínim, cada equip haurà de facilitar un correu electrònic i un telèfon mòbil.
21. Els participants accepten que l’organització capti imatges de l’esdeveniment en les quals se’ls
pugui reconèixer, i les reprodueixi i comuniqui públicament, per qualsevol mitjà i sense cap cost.
22. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les persones inscrites
donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva
inscripció. Aquestes dades seran incorporades al fitxer DONANTS, amb cotitularitat entre les
diferents organitzacions, per tal de gestionar les donacions efectuades. Les persones inscrites
tenen la facultat d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades
a través de l'adreça de correu electrònic info@superheroisbcn.cat
Seguretat personal i assegurances
23. Els inscrits declaren trobar-se en bon estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que
puguin dificultar la seva participació a Superheroi(ne)s BCN Day. En qualsevol cas, exoneren
l’organització de qualsevol responsabilitat davant de problemes derivats del seu estat de salut.
24. L’organització s’eximeix de tota responsabilitat respecte als perjudicis que la participació a
Superheroi(ne)s BCN Day pugui causar als participants. Tanmateix, els participants són els
únics responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones físiques o
jurídiques.
25. L’organització contractarà una assegurança que cobrirà tots els inscrits, sempre i quan respectin
la normativa.
26. La inscripció comporta l’acceptació d’aquest reglament.
27. No es permeten mascotes a l’activitat.

