REGLAMENT
Article 1- Prova de participació individual amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Consell
Insular de Formentera i coordinada per Grup Esportiu Espalmador i Unisport Consulting, amb dues
modalitats:
•

V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (Marxa Cicloturista no competitiva): Els dies
23, 24 i 25 d’octubre 2020.

•

XXVI BTT LA MOLA (competitiva): 25 d’octubre 2020. Prova inclosa dins la “Challenge
del Campionat Pitiús de BTT”

Per a les persones inscrites, que no vulguin disputar la competició el dia 25 d'octubre, es farà una
ruta alternativa cicloturista, no competitiva.

Article 2- Recorregut
V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA
•

1a Etapa, divendres 23 d'octubre: 36 km i 343 m de desnivell acumulat amb sortida i
arribada a Sant Francesc Xavier (Plaça Constitució)

•

2a Etapa, dissabte 24 d'octubre: 39,5 km i 298 m de desnivell acumulat amb sortida i
arribada a La Savina (Passeig de La Marina)

•

3a Etapa, diumenge 25 d'octubre (alternativa a la cursa): 16,9 km i 359 m de desnivell
acumulat amb arribada i sortida al Pilar de la Mola.

XXVI BTT LA MOLA. Competició
•

Diumenge 25 d'octubre: 23,4 km i 777 m de desnivell acumulat amb sortida i arribada a
Pilar de la Mola per a totes les categories.

Article 3- Horari de sortida
V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA
•
•
•

Divendres 23 d’octubre: 16.00 hores.
Dissabte 24 d’octubre: 10.00 hores.
Diumenge 25 d’octubre (alternativa): 11.00 hores (a continuació de la competició).

XXVI BTT LA MOLA (COMPETICIÓ)
•

Diumenge 25 octubre: 11.00 hores.

Article 4- La XXVI BTT LA MOLA pertany al calendari de la Federació de Ciclisme de les Illes
Balears i es disputa segons el seu reglament tècnic i esportiu de Mountain Bike. La prova està
inclosa a la "Challenge del Campionat Pitiús de BTT".

Article 5- Llicències necessàries per participar
Per a la prova competitiva, els participants han de tenir llicència en vigor per a ciclisme de
competició, Màster o Elite, expedida per una federació nacional de ciclisme homologada per la UCI.
Les llicències de cicloturisme no són aptes per a la competició, però podran prendre part la cursa
competitiva tramitant una llicència temporal d'1 dia, homologada per la Real Federación Española
de Ciclismo (RFEC), per un cost addicional de 15 €, ja aplicat en el preu de la inscripció detallat en
el següent article.
Qui no tengui cap tipus de llicència, poden tramitar una llicència temporal d'1 dia, homologada per
la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) per a la cursa competitiva, per un cost addicional
de 15 € i l’assegurança d'accidents per a participar en la Marxa cicloturista. Tots aquests càrrecs ja
estan aplicats en els preus d'inscripció que indica l'article següent.
Les llicències d'altres esports (no ciclisme) no són vàlides en cap circumstància, per la qual cosa es
considera que no tenen llicència.
MESURES ESPECIALS D'ACTUACIÓ DAVANT DE LA COVID-19
Recomanacions generals bàsiques: seguir les pautes marcades per la legislació
vigent en cada moment, de les administracions competents. A hores d'ara:
-Respectar la distància de seguretat.
- Ús de mascareta sempre.
-Netejar-se les mans amb freqüència.
Especificacions tècniques:
1- Control de Signatures: a l'hora indicada a cada cursa, el participant anirà a la zona habilitada on
se li prendrà la temperatura. Tot corredor que en el control doni una temperatura superior a 37,4º
se li prohibirà la participació, haurà d'abandonar el recinte i acudir al centre de salut.
2- Línia de sortida: El corredor haurà de portar la mascareta degudament col·locada fins que
l’organització indiqui que se la poden treure i guardar en el seu maillot.
3-Durant el transcurs de la prova: els participants tindran totalment prohibit
compartir els bidons i qualsevol avituallament en general, havent de ser exclusivament personal.
Qualsevol avituallament haurà de ser proporcionat amb
guants i mascareta. Està prohibit escopir, dispersar aigua sobre el cos, i qualsevol tipus de contacte
físic entre corredors.

4- Finalització de l'etapa: El públic podrà romandre a les zones habilitades per a això en on haurà
de guardar les distàncies de seguretat i utilitzar mascareta en tot moment.
Un cop finalitzada la prova estaran prohibides les aglomeracions i els participants
hauran aclarir la zona.
L'avituallament final es lliurarà de forma individual i el corredor haurà d'abandonar la zona el més
aviat possible evitant les aglomeracions.
5- Lliurament de premis: El públic que estigui present haurà de guardar 5 metres front el pòdium i
entre ells la distància de seguretat d'un metre i mig i mascareta.
Els premiats hauran de pujar al pòdium amb mascareta. Les persones que lliurin els premis han de
portar mascareta i guants.

Article 6 – Formes d’inscriure’ns i preu
Qualsevol persona que vulgui participar en aquesta prova ha de formalitzar la seva inscripció a
través de la pàgina web oficial: www.bttformentera.net
•

Inscripció 2 etapes V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA + XXVI BTT LA MOLA
(competitiva). Total 3 dies.
❖ 60 € Federats amb llicència Màster o Elite.
❖ 75 € Federats amb llicència Cicloturista. Inclou llicència temporal d'1 dia per a la
competició.
❖ 80 € Sense cap tipus de llicència. Inclou llicència temporal d'1 dia per a la competició i
assegurança d'accidents amb 600 € de cobertura en assistència sanitària per a la Volta
Cicloturista.
❖ 50 € per a residents a Eivissa i Formentera. Aquest preu especial només es podrà
aplicar als Federats amb llicència Màster o Elite.

❖ 65 € per a residents a Eivissa i Formentera. Aquest preu especial només es podrà
aplicar als Federats amb llicència Cicloturista. En aquest cas, inclou llicència
temporal d'1 dia per a la competició.
•

Inscripció 3 etapes BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (amb ruta alternativa)
❖ 60 € Federats amb llicència Cicloturista.
❖ 70 € Sense cap tipus de llicència. Inclou assegurança d'accidents amb 600 € de
cobertura en assistència sanitària.
❖ 50 € per a residents a Eivissa i Formentera. Aquest preu especial només es podrà
aplicar als Federats amb llicència Cicloturista.

•

Inscripció 2 etapes BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (a triar entre els tres dies).
Total 2 dies.
❖ 55 € Federats amb llicència Cicloturista.
❖ 65 € Sense cap tipus de llicència. Inclou assegurança d'accidents amb 600 € de
cobertura en assistència sanitària.
❖ 45 € per a residents a Eivissa i Formentera. Aquest preu especial només es podrà
aplicar als Federats amb llicència Cicloturista.

•

Inscripció BTT LA MOLA (Competició)
❖ 10 € Federats amb llicència Màster o Elite.
❖ 25 € Federats amb llicència Cicloturista o sense cap tipus de llicència. Inclou llicència
temporal d'1 dia.
❖ 20 € Cadets no federats. Inclou llicència temporal d'1 dia.
❖ Per als Federats de la categoria Cadet la inscripció és gratuïta.

ATENCIÓ: Per la carrera BTT LA MOLA, els participants que no disposen de la
llicència Master o Elite no podran inscriure's presencialment el mateix dia de la
competició, hauran de fer-ho com a màxim dijous, dia 22 d'octubre de 2020.

Perquè la inscripció sigui vàlida, és obligatori omplir totes les dades que se sol·liciten en el
formulari i pagar la quota d'inscripció.
El termini d'inscripció en línia finalitza el 21 d'octubre el 2020 a les 23.59 hores.
Es podran fer inscripcions presencials a la taula de recollida de dorsals el dia 23 d'octubre de 10 a
13 hores. En cas de no disposar de llicència Màster o Èlit, no es faran inscripcions presencials per la
cursa competitiva del dia 25 d’octubre. Només s’acceptaran mitjançant online fins dia 21/10/2020.
La quota de la inscripció inclou:
• Atenció al participant en línia i presencial.
• Dret de participació a la competició i/o a la Volta segons l'opció escollida.
• Placa per a la Marxa Cicloturista
• Placa i dorsal i placa per a la prova competitiva.
• Obsequi d'1 mallot per a tots els participants.
• Cronometratge dels trams cronometrats i de la competició.
• Marcatge de recorregut i personal.
• Avituallaments líquids i sòlids.
• Assistència mèdica.

Article 7- Política devolució quota inscripció
Les inscripcions es consideren definitives pel que en el cas de no poder participar, només es
procedirà a la devolució del 100% de l'import pagat si es presenta justificant mèdic, i si es
comunica, com a mínim, 1 setmana abans de la prova. A partir del dia 16 d'octubre no s'accepten
baixes i no es realitzarà la devolució de l'import de la inscripció.
Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra
persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre.
En cas de qualsevol tipus de desqualificació o abandonament de la competició, encara que sigui per
accident, no es retornarà ni total ni parcialment, la quota d'inscripció.
Article 8- Categories i trofeus
Tots els participants porten un xip a la placa de la bicicleta, per enregistrar els seus temps i poder
fer un seguiment d'ells. Els comissaris han d'aprovar aquests temps perquè els resultats siguin
considerats vàlids.
Només es realitzaran les classificacions oficials segons el reglament UCI i RFEC per a la prova
competitiva.

V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (Marxa Cicloturista)
Edat mínima per participar 15 anys complerts el dia 31 de desembre del 2020.
Durant el recorregut s'estableixen 2 trams cronometrats, un el divendres 23 i un altre dissabte 24
d’octubre.
Es lliurarà trofeu al participant de cada categoria d'edat, segons es detalla a continuació, que com a
conseqüència de la suma dels temps dels dos trams cronometrats tingui el menor temps. Els anys
es consideren complits durant el 2020.

Masculins:
• Èlit*
• Participants entre 15-29 anys.
• Participants entre 30-39 anys.
• Participants entre 40 - 49 anys.
• Participants entre 50 - 59 anys.
• Participants de + de 60 anys.
• Participants amb bicicleta elèctrica.
Fèmines:
• Èlit*
• Participants entre 15-29 anys.
• Participants entre 30-49 anys.
• Participants de + de 50 anys.
• Participants amb bicicleta elèctrica.

A més rebran trofeu commemoratiu el participant més jove, masculí i femení, més veterà, masculí i
femení, el participant que vingui de més lluny (residència habitual) i al grup més nombrós.
* Els participants que desitgin participar en categoria Elit UCI femenina o masculina, han de posseir
una llicència anual per a ciclisme de competició validada per l'UCI que indiqui la categoria Elite.
XXVI BTT LA MOLA (COMPETICIÓ)
Edat mínima per participar 15 anys complerts el dia 31 desembre 2020 que tenguin llicència UCI.
Es lliurarà trofeu als tres primers classificats de cada categoria:
Masculins:
• Elit*
• Cadet
• Júnior
• SUB 23
• M-30
• M-40
• M-50-60
Fèmines:
• Elit*
• Cadet
• Màster 30-40-50-60
Nota: Queden exclosos de la competició els participants que utilitzin bicicleta elèctrica.
Hauran de prendre la sortida a mínim tres participants per categoria. Si comencen menys de tres
participants en alguna categoria, aquests podran esser inclosos en la categoria anterior.
IMPORTANT: d'acord amb la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), els
participants estrangers posseïdors d'una llicència de ciclisme no tramitada per la RFEC, han
d’aportar una autorització escrita de la seva federació nacional, donant la seva autorització a
participar en una prova fora del seu país i certificant que la seva assegurança és vàlida a Espanya.
Aquest document ha de presentar-se als Comissaris per poder retirar el dorsal. El participant
estranger que no aporti aquest document no podrà participar a la competició.
* Els participants que desitgin participar en categoria Elit UCI femenina o masculina, han de posseir
una llicència anual per a ciclisme de competició validada per l'UCI que indiqui la categoria Elit.
Article 9- Lliurament de dorsals
Recollida de dorsals d'acord amb el següent calendari:
V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (Marxa Cicloturista)
• Divendres 23 d’octubre: 10.00 a 13.00 h a la Plaça Constitució de Sant Francesc (lloc de la
sortida de la 1ª etapa).

• Dies 24 i 25 d’octubre 1 hora abans de cada etapa a la sortida.
XXVI BTT LA MOLA (COMPETICIÓ)
•

Divendres 23 d’octubre: 10.00 a 13.00 h a la Plaça Constitució de Sant Francesc (lloc de la
sortida de la 1ª etapa).

• Diumenge 25 octubre: 9.00 a 10.30 h al Pilar de la Mola.
Per retirar els dorsals i les plaques numerades cada participant, en cas d'haver declarat ser
posseïdor de llicència, haurà de presentar l'original i algun tipus d'identificació.
Tots els participants de la V BTT Volta Cicloturista Formentera hauran de lliurar, en el moment
de la recollida dels dorsals, el document amb les condicions de participació degudament signat.
L’imprès es podrà descarregar del web.
*És obligatori competir amb la placa per a la bicicleta i un dorsal per a la prova competitiva i una
placa per a la Marxa Cicloturista, lliurats per l'organització. La placa ha d'estar degudament
col·locada en la part davantera de la bicicleta. El dorsal s'ha de col·locar a l'esquena del participant.
Tots dos han de ser clarament visibles i cap pot ser modificat. El dispositiu electrònic per al control
de temps tampoc es pot modificar i esta situat a la part posterior de la placa, per lo que ha d’anar
col·locat en la part davantera de la bicicleta.
IMPORTANT: d'acord amb la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), els
participants estrangers posseïdors d'una llicència de ciclisme no tramitada per la RFEC, han
d’aportar una autorització escrita de la seva federació nacional, donant la seva autorització a
participar en una prova fora del seu país i certificant que la seva assegurança és vàlida a Espanya.
Aquest document ha de presentar-se als Comissaris per poder retirar el dorsal. El participant
estranger que no aporti aquest document no podrà participar a la competició i no es farà
la devolució de la quota de la inscripció.

Article 10- Control de Firmes
Tant per a la Marxa Cicloturista com per a la Competició, s'estableix Control de Signatures abans
de la sortida, obligatori per a tots els participants.
Els participants de la XXVI BTT LA MOLA (Competició) hauran de presentar la llicència
original als membres del jurat tècnic en el Control de Firmes el dia de la prova.
Els corredors hauran de presentar-se al lloc indicat per l'organització, com a mínim, amb 30 minuts
d'antelació a l'hora assenyalada per a la sortida, per procedir a la signatura de control que es
tancarà 15 minuts abans de l'hora prevista de l'inici de la prova, tot retard implicarà
penalització.
Els corredors s'han de sotmetre a totes les formalitats exigides per al control de les carreres. En
cap concepte es pot admetre que una altra persona firmi per un corredor.

Article 11- Desenvolupament de les proves
V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (Marxa Cicloturista)
La "V BTT Volta Cicloturista Formentera" és una marxa cicloturista dins el marc d'una
especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d'oci i turístics o
culturals, excloent la competició.
S'han establert dos trams cronometrats de velocitat lliure, un a la 1ª etapa i un a la 2ª:
1ª Etapa:
Inici tram cronometrat km. 21,6.
Final tram cronometrat km. 24,3.
2ª Etapa:
Inici tram cronometrat km. 16,7.
Final tram cronometrat km. 18,1.
Tant l'inici com la fi dels trams cronometrat estaran degudament senyalitzats.
Per motius de seguretat durant el recorregut i en els avituallaments es realitzaran re-agrupaments
que tots els participants hauran de respectar.
El recorregut està obert al trànsit però degudament controlat. Els participants han de seguir les
indicacions de les autoritats de trànsit i de l'organització i circular amb precaució. A les vies
públiques els ciclistes han de romandre al voral del carril dret. A pistes, és recomanable circular pel
costat dret.
El recorregut pot incloure ascensions exigents i trams tècnics en descens. És responsabilitat del
participant decidir si ho pot superar muntat sobre la bici. L'organització no és responsable
d'accidents relacionats amb la destresa de cada participant o el seu nivell de forma física.
Si algun participant no pot seguir el ritme del grup, es pot establir un tancament de control,
circumstància que es comunicarà prèviament al participant. Els participants fora de control que
vulguin continuar pel recorregut, ho faran sota la seva responsabilitat.

XXVI BTT LA MOLA (Competició)
Per motius de seguretat, la sortida pot ser neutralitzada. En aquest cas, el director del recorregut
encapçala als participants en un vehicle oficial de la prova. En el moment que el director del
recorregut dona inici a l'etapa, els participants poden començar a competir.
Durant la sortida neutralitzada està prohibit avançar al vehicle del director del recorregut.
El recorregut inclou ascensions exigents i trams tècnics en descens. És responsabilitat del
participant decidir si ho pot superar muntat sobre la bici. L'organització no és responsable
d'accidents relacionats amb la destresa de cada participant o el seu nivell de forma física.
Qualsevol ajuda il·lícita suposa la desqualificació del participant.

El recorregut està degudament marcat amb senyals, especialment en els punts conflictius, com
creus, interseccions de carretera o carrers. No requereix cap dispositiu electrònic per a ser seguit.
S'estableix un punt de control pel qual estan obligats tots els participants a passar, que se
situa en el km. 20.
Els últims tres quilòmetres a meta estaran indicats.
Es pot establir un tancament de control, circumstància que es comunicarà prèviament als
participants. Els participants fora de control que vulguin continuar pel recorregut, ho faran sota la
seva responsabilitat.

Article 12- Avituallaments i zones d'assistència
V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA (Marxa Cicloturista)
1a Etapa (23/10)
• Km 14,3. Avituallament líquid.
• Km 27,6 Far de Cap Barberia. Avituallament líquid.
• Km 36,0 Sant Francesc (Meta). Avituallament líquid.
2a Etapa (24/10)
• Km 13,3 Platja de Migjorn. Avituallament líquid.
• Km 18,6 Mirador de Formentera. Avituallament líquid.
• Km 35,5 Platja de ses Illetes. Avituallament líquid
• Km 39,5 Port la Savina (Meta). Avituallament líquid
3a Etapa (25/10). Ruta alternativa a la competició.
• Km 13,6. Es Racó d’Anfusol. Avituallament líquid.
• Km 16,9. El Pilar de la Mola (Meta). Avituallament líquid.

XXVI BTT LA MOLA (COMPETICIÓ)
• Km 14 Final pujada Sa Talaiassa. Avituallament líquid.
• Km. 23,4 El Pilar de la Mola (Meta). Avituallament líquid.
En els avituallaments líquids els participants trobaran aigua i begudes isotòniques.

Article 13- Trams impracticables
Si per alguna circumstància imprevista, algun tram del recorregut és impracticable i impossible de
franquejar, els comissaris, director de recorregut i director de competició, poden desviar el
recorregut pels punts previstos per l'organització.
En cas de no ser possible, es pren com a temps d'arribada al punt on hi ha el darrer control de
temps.

Article 14- Abandonament
Abandonar el recorregut marcat per l'organització suposa la desqualificació.
Un participant que abandoni, ho ha de comunicar a l'organització tan aviat com sigui possible.
En cas d'accident o emergència, i salvaguardant la seguretat dels participants, l'organització té el
dret de retirar a un participant de la competició.

Article 15- Esport i natura
La bicicleta de muntanya és una activitat de competició o lleure que es desenvolupa a la naturalesa
i el seu impacte en aquest entorn és una responsabilitat per a tots els participants i organitzadors
de proves esportives.
Preguem que siguin respectuosos amb l'entorn natural pel qual transcorre el recorregut; prestant
atenció a les deixalles, circular fora dels camins, no prendre dreceres que danyin a la vegetació,
anar amb compte amb els animals a la muntanya, no deixar tirat cap recanvi, etc.
L'organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no respecti el medi
ambient o les propietats privades que es travessen al llarg del recorregut.
Article 16- Reclamacions
Les reclamacions han de ser formalment presentades als comissaris i tramitades per aquests
acollint-se a la normativa UCI.

Article 17- Consideracions i recomanacions.
- Totes les edificacions de Formentera tenen una placa de geo-localització amb un número de
referència. En cas d'emergència, cal contactar amb el 112 i donant el nombre es coneix la
ubicació exacta de la persona.
-

És obligatori l'ús del casc.

-

La bicicleta ha d'estar d'acord amb la normativa UCI, tant en característiques tècniques com
en seguretat.

-

Les bicicletes tàndem no estan permeses.

-

Es recomana als participants portar un kit de recanvis mínims, que hauran de consistir en
càmera, bomba, clau allen.

-

Els participants de l’etapa del divendres hauran de portar elements d’il·luminació a la part de
davant i darrera de la bicicleta.

-

Per motius de seguretat es recomana portar telèfon mòbil.

-

L'organització no es fa responsable de cap objecte perdut o oblidat al llarg del recorregut o
en el transcurs de la prova per cap participant. Tampoc si és lliurat a qualsevol membre de
l'organització en el transcurs de la prova.

-

L'organització no es fa responsable de cap avaria i reparació de la bicicleta que pugui succeir
en el transcurs de la prova.

-

Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres participants, comissaris,
membres de l'organització, mitjans de comunicació i públic.

-

Els comissaris poden desqualificar a qualsevol participant que no respecti aquestes
consideracions.

-

L'organització no es fa càrrec de les despeses ni deutes en què pugui incórrer un participant
en el transcurs de l'esdeveniment.

-

Tots els participants, hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la
Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova pot discórrer per carreteres obertes al trànsit.
A qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa.

-

El participant declararà que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova
oberta al trànsit, i que exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol
incidència o accident derivat de la participació en la prova i que està d'acord amb el
reglament de la mateixa.

-

L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el
participant, que estiguin exclosos de l'assegurança de l'organització, com tampoc es fa
solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la
marxa, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament
dels participants. El participant eximeix l'organització de responsabilitat per pèrdua o
deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

-

L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun
motiu ho estimi necessari. I així mateix es reserva el dret d'Admissió.

-

L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per
causes de força major. L'organització es reserva el dret, sense previ avís, sota
circumstàncies greus i en favor del desenvolupament i la seguretat de la prova (participants,
comissaris, personal, etc), de retardar la sortida, modificar l'horari i / o modificar el
reglament.

Mitjançant la signatura del present contracte autoritzo UNISPORT CONSULTING, S.L. a prendre
arxius fotogràfics i / o audiovisuals amb finalitat comercial. Les imatges i / o vídeos seran
exposades en els perfils que l'empresa gestioni en les diverses xarxes socials o usats per a
campanyes de màrqueting relacionades amb els esdeveniments que UNISPORT CONSULTING,
S.L. o les seves empreses relacionades (GERMATUR GESTIÓN, S.L.) puguin realitzar.

UNISPORT CONSULTING S.L. és el responsable del tractament de les dades personals
proporcionats sota el seu consentiment i informa que aquestes dades seran tractats d'acord amb el
disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679
de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (LOPD), amb la finalitat de mantenir una relació
comercial, i conservats mentre existeix un interès mutu per mantenir l'alineament del tractament i
quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les
dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, es informa que es poden exercir els drets
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició a la seva
gestió dirigint-se a UNISPORT CONSULTING S.L. en GREMI SABATERS 21 OFICINA A37 07009
PALMA (ILLES BALEARS). Correu electrònic: administracion@unisportconsulting.com i el de
reclamació a www.agpd.es.

INSCRIURE'S A LA V BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA I LA XXVI BTT LA MOLA,
IMPLICA L'ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT D'AQUEST REGLAMENT. TAMBÉ IMPLICA
L'ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIÓ, LA LLEI DE
PROTECCIÓ DE DADES I LA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT.

