
 

 

 
 
 

REGLAMENT ONCOSWIM – EDICIÓ  2018 
 
 
Article 1.- La Fundació Oncolliga Girona és la promotora de l’Oncoswim, una travessia 

solidària en la qual hi col·labora el Club Natació RadikalSwim. 

 

Article 2.- L’ Oncoswim és una travessia de natació que es realitza per equips amb una 

finalitat solidària: recaptar fons per finançar un estudi clínic sobre el càncer de mama 

triple negatiu dirigit per dues investigadores del Grup de Recerca de Noves Dianes 

Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, en 

estreta col·laboració amb l’ICO.  

 

Article 3.- Els equips estaran formats per 4 persones en la modalitat de relleus i per 5 

persones si s’escull fer-la conjuntament (quatre integrants que estaran en tot moment a 

l’aigua i una persona que farà les funcions de suport des de l’embarcació).  En la 

modalitat de relleus hi haurà d’haver en tot moment com a mínim un integrant nedant. 

Els nedadors poden rellevar-se entre ells en qualsevol moment i mentre no neden poden 

fer funcions de suport al seu equip.  

 

Article 4.- El recorregut serà aproximadament de 30 km, amb sortida l’Estartit  i arribada 

a Calella de Palafrugell. L’itinerari seguirà els següents punts: L’Estartit – Illes Medes –  

Illes Formigues - Calella de Palafrugell. 

 

Article 5.- Es podrà inscriure a l’ Oncoswim qualsevol persona major d’edat que accepti 

aquest reglament i acrediti capacitat suficient per poder realitzar-la (ser capaç de fer 

3.000 m en piscina en menys de 1h i 10min). 

 

Article 6.- Els components de l’equip que no estiguin nedant es considerarà que formen 

part de l’equip de suport, que estarà format per un mínim d’1 persona i un màxim de 4. 

El grup de suport s’haurà de desplaçar amb l’embarcació per donar el suport necessari 

als nedadors. 

 



 

 

Article 7.- La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web www.oncoswim.cat. 

Caldrà omplir el formulari amb totes les dades sol·licitades i abonar la quota d’inscripció. 

El preu de la inscripció serà de 190 € euros per als participants amb llicència federativa 

i de 201 € per a aquells que no disposin de l’esmentada llicència. La data límit 

d’inscripció serà el dia 15/05/2018. Les inscripcions es tancaran en arribar als 15 equips.  

 

Article 8.- Per a poder participar a l’Oncoswim, cada equip haurà de fer un donatiu a la 

Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 500 euros. Aquest donatiu s’haurà 

d’haver realitzat abans de l’inici de la cursa, a través de la plataforma existent a la pàgina 

web. Els donatius es podran desgravar a la declaració de la renda, depenent de la base 

imposable, previ certificat emès per la Fundació. Els certificats s’emetran només si se 

sol·liciten de forma expressa a la Fundació, i si prèviament s’ha omplert el formulari de 

la pàgina web, ja sigui a nom dels components de l’equip o de les empreses que hagin 

col·laborat en poder sumar la totalitat de la donació.  

Cada equip podrà realitzar les accions que cregui necessàries a fi d'aconseguir l’import 

del donatiu. Aquestes accions es realitzaran en nom i sota l'única responsabilitat de la 

persona o organització que l’hagi promogut. Aquestes accions poden ser de qualsevol 

tipus: dinars, xocolatades, sortejos, rifes, quines, venda de samarretes, etc.  

L’organització podrà cedir el logo d’Oncoswim sempre que l’equip que el sol·liciti estigui 

inscrit.  

En cap cas es podrà utilitzar el logo de la Fundació Oncolliga Girona. 

 

Article 9.- Cada equip haurà de presentar la documentació necessària per poder 

participar i realitzar els controls administratius previs a la sortida: DNI de tots els 

participants i Llicència Federativa vàlida per l’any 2018 en el cas que s’estigui federat a 

la Federació Catalana de Natació o Triatló (en el cas de no estar federat, caldrà 

formalitzar la corresponent llicència per 1 dia que l’organització facilitarà al preu de 11,00 

Euros a través de la FC Natació). La documentació s’haurà de presentar el dia abans 

de la cursa a l’hora i lloc assenyalat per l’organització. En el moment de la sortida tots 

els participants han d’estar al seu lloc. 

 

Article 10.- Durant el BREAFING previ a la sortida, l’organització facilitarà a cada equip 

les darreres indicacions. 

 

Article 11.- Abans de la sortida es procedirà a realitzar el control i supervisió per part de 

l’organització, de tots els participants i dispositius d’avituallament i seguretat. 

 

http://www.oncoswim.cat/


 

 

Article 12.- Material obligatori: 

Serà obligatori l’ús de neopré i ulleres.  

Boia de seguretat (recomanable) 

A més cada participant disposarà d’un casquet identificatiu facilitat per l’organització. 

 

Article 13.- Durant el recorregut els nedadors disposaran d’avituallament a les 

embarcacions de seguiment i suport. L’organització repassarà amb cada equip els 

avituallaments preparats per a l’esdeveniment.  

 

Article 14.- Les embarcacions de suport seran les que marquin el recorregut, essent la 

referència a seguir per cada equip. El patró de cada embarcació disposarà de 

comunicació directe amb els responsables de seguretat de la travessia.  

 

Article 15.- L’organització disposarà d’un dispositiu de seguretat per a l’esdeveniment. 

 

Article 16.- L’organització demanarà a cada participant un número de telèfon per 

comunicar qualsevol  incidència, ja sigui personal, com de seguretat, etc.  

 

Article 17.- L’organització disposarà de llocs estratègics amb els mitjans necessaris per 

tal de poder evacuar a qualsevol participant que necessiti assistència sanitària de forma 

urgent.  

 

Article 18.- L’organització podrà fer abandonar a un participant si considera que el seu 

estat físic no és l’adequat per seguir l’esdeveniment.  

 

Article 19.- En el cas d’abandonament d’algun equip per qualsevol circumstància, 

aquests tenen l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible al personal de 

l’organització.  

 

Article 20.- El recorregut podrà ser modificat per motius de seguretat, tant per causes 

climatològiques, com per qualsevol causa de força major aliena a l’organització, 

comunicant-ho prèviament als participants.  

 

Article 21. Es podrà suspendre a l’equip per les següents causes:  

 

• No disposar del requeriments establerts per l’organització. 

• Cometre infraccions contra el medi ambient.  



 

 

• No prestar auxili a un nedador que necessiti ajuda.  

• Posar en risc la pròpia integritat o la de qualsevol participant.  

• No fer cas de les indicacions del personal de suport o dels membres de l’ organització.  

 

Article 22.- Cada participant rebrà un obsequi record de l’esdeveniment.  

 

Article 23.- S'establiran uns límits horaris, temps màxims per recórrer cada tram, els 

quals seran comunicats prèviament. No es permetrà continuar el recorregut als equips  

que superin aquestes barreres horàries. En cas de males condicions meteorològiques, 

o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de variar els límits horaris 

establerts prèviament o cancel·lar l’esdeveniment.  

 

Article 24.- Tots els participants coneixen les característiques d’aquesta prova i hi 

participen de forma lliure i sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa 

responsable dels accidents o danys que puguin patir els participants. Els participants 

accepten aquest reglament, eximeixen l’organització de qualsevol mal que puguin patir 

tant personalment com el seu material per causes alienes a l’organització.  

Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de començar 

la cursa i eximeixen de qualsevol responsabilitat l’organització pel que fa referència al 

seu estat de salut. L’organització recomana que previ a la realització de la prova els 

participants realitzin una prova d’esforç per verificar el seu estat. 

 

Article 25.- Qualsevol reclamació s’haurà de fer per escrit i anirà dirigida a l’organització. 

  

Article 26.- En formalitzar la inscripció s’accepta aquest reglament i es dóna per 

assabentat de tot el seu contingut i es compromet a complir tots els seus articles, tant 

pel que fa a material obligatori com a mesures de seguretat.  

 

Article 27.- L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, 

notificant amb la suficient antelació qualsevol modificació al mateix. 

 

Article 28.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades 

dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la 

finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

Article 29.- Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 

L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 



 

 

 

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat 

en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, 

i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a 

Fundació Oncolliga Girona a la realització de fotografies i filmació de la seva participació 

a l’Oncoswim, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i 

publicitària de totes les imatges preses durant l’Oncoswim, en les quals resulti clarament 

identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En 

cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades 

 

 


