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Article 3r

Les inscripcions es faran de manera telemàtica en el següent enllaç:
 

https://forms.gle/jVb1VYdRwmwvutWE9 

Les inscripcions podran realitzar-se des del dia 30 de novembre fins al 22 de desembre a les
14.00 h.

El divendres 23 de desembre se situara un punt d'inscripció en la plaça de la Constitució de
18.00 h a 19.15 h.

A l'hora de formalitzar la inscripció s'haurà d'emplenar el formulari corresponent amb les
dades (nom, cognoms, edat i email) de tots els participants i la categoria a la qual opten, així
com el nom d'un responsable i telèfon de contacte.

La carrera serà solidària aportant un mínim de 2 € per participant que es donarà íntegrament a
Càritas. A més es farà una recollida d'aliments el mateix dia de la carrera per a Càritas.

El lliurament de dorsals es portara a cap mitjançant correu electrònic a l'email reflectit en la
Inscripció.

Hauran d'imprimir-lo i portar-ho el dia de la carrera en el pit en un punt visible.

Disfressa grup.
Disfressa individual adults (a partir de 15 anys).
Disfressa infantil (de 0 a 14 anys).
Disfressa familiar.
Disfressa temàtica esportiva.

Article 4t

No hi haurà cronometratge en tractar-se una prova no competitiva.

Categories:

Hi haurà un únic premi per a cadascuna de les categories.R
EG
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Article 1r
 

L'Ajuntament d'Aldaia i Aldaia Pròxima S.A.U.
amb la col·laboració dels Clubs esportius d'Aldaia
organitzen la IX Sant Silvestre d'Aldaia.

La prova serà no competitiva i tindrà lloc el
divendres 23 de desembre de 2022 a les 19.30 h.

Podrà participar qualsevol persona sense límit
d'edat.

Article 2n

El circuit consta d'una distància total de 3,5 km
pel municipi d'Aldaia, sent íntegrament urbà i en
superfície d'asfalt.

Tots els punts quilomètrics estaran degudament
senyalitzats.

L'eixida i meta seran en la plaça de la Constitució
(enfront de l'Ajuntament).

https://forms.gle/jVb1VYdRwmwvutWE9
https://forms.gle/jVb1VYdRwmwvutWE9


Article 5é
 

Serà desqualificat tot participant que no
complisca el recorregut marcat, desacate les
ordres dels membres de l'organització o no
porte dorsal ben visible sobre el pit. La inscripció
en la prova implica la total acceptació del
present reglament.

Article 6é

Els servicis mèdics estaran situats conforme a
normativa, disposant d'ambulància amb
personal sanitari.

Article 7é
 

No hi haurà servici de guarda-roba.

Article 8é
 

Hi haurà un únic avituallament al final de la
prova.

Article 9é
 

El circuit estarà tancat al trànsit comptant amb
membres de la Policia Local i voluntaris/as.

Article 10é
 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova
seran els designats per l'organització. Queda
totalment prohibit seguir als participants amb
moto, bicicleta o qualsevol altre vehicle. La
policia Local tindrà permís per a retirar-los del
circuit en evitació d'incidents.

Article 11é
 

L'organització està coberta per una assegurança
de Responsabilitat Civil. Tots els participants
estaran coberts per una assegurança d'accident
esportiu i responsabilitat Civil.

Tots els inscrits/as, pel fet de participar
lliurement i voluntàriament accepten la normes i
el present reglament, declarant trobar-se en
unes bones condicions físiques i assumint el risc
derivat de la pràctica esportiva.

Article 12é
 

Tots els inscrits i participants en la IX edició de la
Sant Silvestre d'Aldaia cedeixen a l'organització
de la prova els drets de les fotografies o vídeo en
les quals , amb caràcter general i en el
desenvolupament de la prova esportiva, puga
obtenir-se i resultar que apareix la seua imatge,
a fi de la promoció, publicitat, propaganda i
qualsevol altra informació referent a la prova
esportiva.

NOTIFICACIONS
 

Totes les comunicacions al corredor es
realitzaran a través del correu electrònic facilitat
pel participant en el moment de la seua
inscripció o registre, o a través de les xarxes
institucionals de l'Ajuntament d'Aldaia.



EIXIDA 
PLAÇA CONSTITUCIÓ 

DISCORRE CAP A 
AV. VICENTE BLASCO IBAÑEZ - C/ QUART - AV. DE LA MUSICA - AV. DE LES COMEDIES - C/ LLUIS VIVES,
C/ COLADORS - C/ SANTA RITA - C/ SANT ROC - C/ SANT MIQUEL - C/ BON JESUS - C/ SANT ANTONI -
C/ SANT JOAN DE RIBERA - C/ MAJOR - C/ SANT FRANCESC - C/ HERNÁN CORTÉS - C/ ESGLÉSIA -
PLAÇA CONSTITUCIÓ.

 

RECORREGUT
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CONCURS DE DORSAL SOSTENIBLE

Com concursar?

1. Dissenya el teu dorsal amb material reciclable (paper
reutilitzable, revistes, periòdics...).

2. IMPORTANT: és imprescindible que es puga llegir de manera
clara la numeració que rebràs amb la inscripció. Si no apareix,
no podàs córrer ni entrar en el concurs del dorsal sostenible.

DONACIÓ MÍNIMA DE 2 €
 

Destinarem la recaptació a Cáritas

1Entre tots i totes podem ajudar a les famílies més
necessitades este Nadal. A part de la donació mínima de 2 €
per a la participació en la carrera, podreu trobar un punt de
recollida d'aliments. Una xicoteta ajuda per la nostra part pot
fer una gran diferència!

PREMIS A LA MILLOR DISFRESSA
 

Categories:
- Disfressa grup
- Disfressa individual adults (a partir de 15 anys).
- Disfressa infantil (de 0 a 14 anys)
- Disfressa familiar
- Disfressa temàtica esportiva

INSCRIPCIONS

https://forms.gle/jVb1VYdRwmwvutWE9
https://forms.gle/jVb1VYdRwmwvutWE9
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11.00 h - 14.00 h
17.30 h - 20.30 h

ACTIVITATS PER A XIQUETS/ES
Inflables i llits elàstics

MERCAT D'ALDAIA

18.30 h 
PHOTOCALL

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

19.15 h 
CLASSE DE LATIN DANCE

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

19.30 h 
EIXIDA SAN SILVESTRE

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT


