
REGLAMENT CURSA CORRE EN GRAN! VIRTUAL PER LA SÍNDROME DE RETT. 
19-20 I 21 DE MARÇ 

 
 

1. Gambaders Events, organitza la Cursa Corre en Gran! Virtual entre els dies 19, 20 i 21 

de març, cursa que no substitueix la III edició de la Cursa Corre en Gran. 

Aquesta cursa Virtual és 100% solidària, i els beneficis íntegres aniran destinats a la 

investigació de la Síndrome de Rett i les teràpies de la Berta. 

Pretenem a més a més, donar visibilitat a aquesta malaltia i a les nenes que la pateixen, 

alhora que fomentem l’esport entre tota la població. 

 

2. Característiques de la prova: 

La prova es podrà realitzar durant les 8:00 del matí del divendres 19 de març i les 21:00 

hores del diumenge 21 de març., respectant sempre el toc de queda. 

La cursa Corre en Gran! Virtual es pot fer caminant o corrent, sense diferència de 

categories. 

Es podran realitzar 3 distàncies: 5km, 10km i 21 km, essent  lliure el recorregut a realitzar. 

Els guanyadors de cadascuna de les 3 distàncies, femení i masculí, rebran un trofeu, que 

enviarem per correu postal. 

L’organització eximeix qualsevol responsabilitat en quant a lesions patides per els 

participants durant la realització de la prova. 

Es tindrà en compte extremar les precaucions conforme a la distància interpersonal i 

intergrupal de cara a la prevenció de la salut, conforme a la normativa vigent. 

 

3. Inscripcions i cost 

La inscripció és gratuïta, però es donarà l’opció de fer una donació per la causa de la cursa, 

la síndrome de Rett. 

 



Tots els inscrits que realitzin una donació mínima d’1€ participaran en el sorteig de 3 

sabatilles ASICS gentilesa de Base Castelló Esports. 

La inscripció serà únicament telemàtica a través de l’enllaç de la web de Top Run i de la 

web de la Corre en Gran! 

 

4. Protecció de dades 

De conformitat amb l’establert amb la normativa de Protecció de dades, s’informa a tots els 

participants d’aquest esdeveniment que les dades personals que proporcionen al realitzar 

voluntàriament la seva inscripció seran cedides a l’organització de la cursa. 

 

 
 


