
REGLAMENT 

“Corriols al teu aire” 

 
 

1. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, i amb la col·laboració de les associacions del 
nostre municipi, juntament amb voluntaris, marcarem per el dia 20 de desembre 2020 dos 
circuits de “Corriols de Guardiola” per fer individualment durant tota la matinal. 

 
2. L’horari del circuit marcat serà 8:00 a 15:00h, un cop transcorregut aquest horari es 

desmuntarà el circuit. 
 

3. La participació serà gratuïta  
 

4. Per poder participar en el sorteig de material esportiu, cal omplir un formulari  fins l’últim 
minut de tancament del circuit del mateix dia 20 de desembre i certificar la teva participació 
amb l’aplicació STRAVA. Els tracks dels dos circuits son:                                         
Corriols de Guardiola AlTeuAire16km 2020: 
https://www.strava.com/routes/2746979249745396052                                               
Corriols de Guardiola AlTeuAire7km 2020: 
https://www.strava.com/routes/2746981525681747284 

 
5. El sorteig es farà durant la setmana següent a l’esdeveniment i s’haurà de recollir a 

l’Ajuntament o en els establiments, segons s’indiqui 
 

6. La sortida i arribada del circuit serà al davant del Pavelló Municipal de Sant Salvador de 
Guardiola. 

 
7. Cursa solidaria amb un punt de recollida pel banc d’aliments del municipi de Sant Salvador 

de Guardiola i aprofitant que es farà el mateix dia de la Marató de TV3, també es recolliran 
donatius per la Covid-19 (Marató de TV3) 

 
8. No hi hauran premis 

 
9. No hi haurà ambulància, per qualsevol urgència cal trucar als vigilants del municipi 

636278324 o bé al 112 
 

10. No es tallaran els carrers 
 

11. Hi haurà una assegurança d’accidents per a tots els que hagin omplert el formulari 
d’inscripció 

 
12. Circuit autosuficient, cal portar avituallament, mòbil i tenir instal·lada l’aplicació de 

l’STRAVA 
 

13. Cal complir amb les mesures Covid-19 del Pla d’Acció pel desconfinament de Catalunya. 
Principalment: Mantenir una distància de seguretat interpersonal de 10m, rentar-se les mans 
abans i després de l’activitat esportiva, no tocar-se la cara, desinfectar l'equipament utilitzat, 
la roba i les esportives, no fer servir fonts públiques, no compartir begudes o aliments. Per 
més informació en el link: 
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/c



onsells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-
desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_06_13-DP-Esportiu.pdf 

 
 

14. Cal ser respectuós amb l’entorn, les propietats privades. No és podran llençar deixalles. 


