BASES DE LA CARRERA “JOVES CONTRA MONSTRES”
La CARRERA “JOVES CONTRA MONSTRES” és una iniciativa de l’Ajuntament d´Elx en
col·laboració amb l’ONGD Entreculturas, en el marc de la commemoració del Dia
Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa i la campanya Pobresa Zero. Aquest
esdeveniment es realitzarà el dia 20 d'octubre de 2017.
1. PARTICIPANTS:
Podran prendre part en la carrera les persones que el dia de la prova tinguen complits,
com a mínim, 14 anys d'edat.
La participació està limitada a 50 parelles (100 persones), que seran admeses per
rigorós ordre d'inscripció.
02. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARRERA:
Els equips inscrits (compostos per 2 persones), hauran de realitzar un recorregut al
llarg de l'espai acotat que figurarà en el mapa que se'ls lliurarà el dia de la prova. Al
circuit s'incorporarà el Monstre de la Pobresa, representat per diverses persones
caracteritzades com a monstres, de les quals els participants hauran de fugir, per a
evitar que els lleven alguna de les vides de les quals disposaran i que portaran
subjectes al seu cos.
A més, cada equip haurà de completar diferents missions després de la localització i
visionat del vídeo de curta durada allotjat en el codi QR de les balises que haurà
amagades en el circuit. Existiran balises falses que poden despistar els participants.
L'objectiu de l'equip és acabar la carrera en el menor temps possible amb les missions
resoltes correctament i, amb almenys, una vida.
3. INSCRIPCIONS:
La inscripció estarà oberta des del 2 d'octubre fins al 20 d'octubre de 2017 inclòs. Per
a formalitzar-la, s’haurà d'emplenar el formulari disponible a la web www.elx.es .
També es podrà accedir al formulari a través de la web de la campanya contra la
pobresa www.noalimentesalmonstruo.com Si la inscripció és el dia 20, s'ha de fer
presencialment al passeig de l'Estació, fins a les 18.00 hores.
La formalització del formulari no garanteix la inscripció en la prova. L'organització
comunicarà per correu electrònic la confirmació de la seua admissió a la prova, que
quedarà supeditada en tot cas a:
L'acreditació del compliment del requisit d'edat, per mitjà de la presentació del DNI el
dia de la prova.
L'aportació, el dia de la prova, per a les persones menors de 18 anys, de l'autorització
per a participar-hi, signada per qui exercisca la seua tutela legal. El model
d'autorització estarà disponible en la web www.elx.es
4. CONVOCATÒRIA:
L'activitat es realitzarà el divendres 20 d'octubre de 2017. Des de les 17.00h fins a les
18.15h, en la rotonda del Parc Municipal, estarà disponible la taula en què les parelles
inscrites hauran de recollir el kit necessari per a disputar la competició (dorsal, vides,
etc.) i lliurar les autoritzacions, si és el cas. Es demana que els participants arriben
amb la suficient antelació.
5. INICI, RECORREGUT I FI DE LA CARRERA:

La carrera tindrà la seua eixida des de la rotonda del Parc Municipal a les 19h i
transcorrerà al llarg del passeig de l'Estació. L'espai pel qual transcorrerà la prova
estarà delimitat en el mapa que es lliurarà als participants.
Durant el recorregut, els participants hauran de localitzar les balises que inclouen un
codi QR. Aquest codi haurà de ser escanejat amb l'aplicació corresponent del mòbil i,
després de visionar el seu contingut, els participants hauran de resoldre una missió.
Completada aquesta, hauran de localitzar una altra balisa autèntica. Hi haurà un total
de 12 balises, de les quals solament 7 seran autèntiques i comportaran la realització
de missions.
Addicionalment, els participants hauran d'evitar que els monstres els agafen i els
lleven les vides de les quals disposen. Al voltant de les balises existirà un perímetre
delimitat, a l'interior del qual els monstres no podran assetjar i llevar una vida als
participants.
La meta estarà situada en la rotonda del Parc Municipal. Computaran aquells equips
que arriben amb almenys una vida i les 7 missions resoltes correctament.
6. DESQUALIFICACIÓ DE LA CARRERA:
Els equips participants hauran d'acatar totes les ordres del personal de l'organització,
i podran arribar a ser desqualificats en cas de no complir la reglamentació exigida. No
hi estarà permés: perjudicar, entorpir i agredir altres corredors/es i/o monstres; eixir
dels límits del circuit; agafar o amagar les vides durant la carrera; agafar vides del
terra i lligar-les de nou en el cinturó; allunyar-se els integrants d'un mateix equip més
de 10 metres entre ells.
7. PREMIS:
Les tres primeres parelles que arriben a la meta complint les condicions i regles de la
carrera rebran un premi compost per diferents lots de llibres, cd’s i productes de
comerç just.
El lliurament de premis tindrà lloc durant el concert “Música contra el monstre”, que
tindrà lloc en la rotonda del Parc Municipal el mateix dia 20 d'octubre, a les 20.30h.
8. DRETS D'IMATGE I DIFUSIÓ:
L'organització es reserva el dret d'utilitzar els documents gràfics (fotos i vídeos) i la
seua divulgació en pàgines webs municipals i xarxes socials.
9. ASSEGURANÇA ESPORTIVA I DE RESPONSABILITAT CIVIL:
L'organització disposa d’assegurança de responsabilitat civil i assegurança esportiva
per a tots/es els/les participants (corredors/es i monstres).
10. CONSELLS EL DIA DE LA CARRERA:
És imprescindible que almenys un dels/de les integrants de l'equip dispose de telèfon
mòbil amb aplicació per a la lectura de codis QR.
Portar roba còmoda per a competir en la carrera.
Quan la carrera finalitze, és recomanable quedar-se fins que finalitze el lliurament de
premis i el concert “Música contra la pobresa”. L'esdeveniment ho mereix sobretot pel
seu caràcter solidari i el compromís amb la causa que ens convoca.
11. ALTRES CONSIDERACIONS:
La participació en aquest esdeveniment suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Qualsevol circumstància no prevista en les bases o, que de forma imprevista, impedira
la seua observança estricta, serà resolta per l'organització de forma inapel·lable.

