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Inscripcions 

 

PARTICIPANTS A L’SKIMO FEMENÍ 5a Edició (6 de març de 2022):  

Podran participar en aquesta cursa totes aquelles DONES que ho desitgin sempre que 

estiguin degudament inscrites, sense límit d’edat. Els homes podran acompanyar però no 

puntuaran. 

La cursa es pot fer amb esquís de muntanya o amb raquetes de neu. Cada modalitat tindrà 

un recorregut diferent: 

1) Recorregut Skimo: sortida a les 10,30h des del Pla de la Caubella (Vallnord Pal 

Arinsal) i arribada al Pic de Cubil. Distància: 4Km; desnivell: 432m. 

 

2) Recorregut Raquetes: sortida a les 10,35h des del de Pla la Caubella (Vallnord 

Pal Arinsal), mitja volta al Pla de la Cot i arribada al Pla de la Caubella. Distància: 

3,4Km; desnivell: 179m.  

La inscripció de les dones inclou: un obsequi/record de la cursa, el dret a cursa 

i l’assegurança diària en el cas que la participant no disposi de llicència federativa.  

El dorsal i els premis són proporcionats pels nostres organitzadors i col·laboradors. 

PREU: 20€ (15€ de dret a participar a la cursa més 5€ en benefici d’Autea, l’Associació 

d’Afectats d’Autisme d’Andorra). Les participants que es vulguin quedar a dinar, hauran 

d’abonar 15€ addicionals. Els seus acompanyants també podran dinar al preu de 15€. El 

dinar tindrà lloc a la terrassa del Xiringuito de Pal si el temps ens acompanya, si no seria 

a la Taverna.  

La inscripció és totalment individual. Les dones quan s’inscriuen han de decidir si ho fan 

individualment o ho fan per equips. S’ha d’escollir entre un tipus de competició o 

l’altre. Una mateixa corredora NO es pot inscriure individualment i per equips. O 

competeix individualment o competeix amb un equip. 

Els equips guanyadors seran aquells que obtinguin el millor temps mig entre totes les 

seves participants independentment del nombre. Un de la categoria skimo i un altre de la 

categoria raquetes. 

Els premis previstos són els següents: 

- Classificació general individual: 

o Tres primeres classificades d’skimo 

o Tres primeres classificades de raquetes 

 

- Premi per equips: 

o Primer equip classificat d’skimo 

o Primer equip classificat de raquetes 
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RECOLLIDA DE DORSALS I WELCOME PACK: 

Divendres 4 de març de 2022 de 14h a 20,30h a la Farmàcia Roser Miró (Carrer Na 

Maria Pla 14, AD500 Andorra la Vella; telèfon +376 867 344). Com cada any i 

excepcionalment, es podran fer inscripcions presencials durant el dia i hores de recollida 

de dorsals i welcome pack. 

El tancament de les inscripcions online està previst per al dijous 3 de març de 2022 a 

les 24:00h. 

 

PROTOCOL COVID-19 

La situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària degut a la ràpida propagació del 

COVID-19, ha suposat prendre per part de l’organització una sèrie de mesures de 

prevenció, protecció i organitzatives, orientades a garantir en tot moment la celebració de 

l’esdeveniment i la preservació de la salut de les persones participants. 

IMPORTANT: Aquest protocol no és definitiu i està subjecte a les noves mesures 

que en tot moment pugui decretar el M.I. Govern d’Andorra. 

L’ACCÉS A L’ESTACIÓ AMB CERTIFICAT COVID ÉS OBLIGATORI A PARTIR 

DE 16 ANYS. S’ACCEPTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (informació també 

disponible a la web https://vallnordpalarinsal.com/covid-19/protocols-covid-hivern/): 

Accés a l’estació amb certificat COVID obligatori a partir de 16 anys, s’accepta la 

següent documentació: 

  

Certificat de vacunació 

• Haver rebut la segona dosi fa més de 14 dies. 

• Haver passat la malaltia fa més de 6 mesos i haver rebut una dosi de la vacuna fa 

més de 14 dies. 

  

Certificat de recuperació 

• Haver passat la malaltia durant els darrers 6 mesos. 

  

Certificat de prova diagnòstica negativa 

• Tenir un resultat en una prova diagnòstica PCR/TMA negatiu efectuat en les 

darreres 72 hores. 

• Tenir un resultat en un test d’antigen negatiu efectuat en les darreres 12 hores. 

 

Podria ser necessari dur en tot moment una mascareta FPP2, excepte al moment de la 

cursa. Arribat el cas, es facilitaria la mascareta en el welcome pack. 

https://vallnordpalarinsal.com/covid-19/protocols-covid-hivern/
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També en funció de com evolucioni la situació de la pandèmia, podria ser necessari que 

el dia abans de la cursa (dissabte 5 de març de 2022), les participants s’haguessin de fer 

un test d’antígens oficial. Arribat el cas, s’avisaria amb temps a les participants. 

Amb la inscripció a la cursa, la persona participant es dona per assabentada i accepta la 

clàusula legal informativa sobre el tractament de les seves dades personals com a 

PARTICIPANT A LA SKIMO FEMENÍ 5a Edició. 

 

Clàusula legal informativa de consentiment: 

D’acord amb el que s’estableix a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre  qualificada de 

protecció de dades personals i el RGPD 2016/679; l’informem que tractarem les seves 

dades personals amb la finalitat de realitzar la seva inscripció, classificació i entrega de 

premis de la cursa. Les seves dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui 

la relació amb el responsable o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions 

legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en que existeixi una obligació 

legal. 

 

La inscripció a la mateixa, requereix el seu consentiment per a la publicació d’imatges 

dels esdeveniments dels quals sigui participant, per tal de poder-les difondre mitjançant 

els diferents canals de comunicació de què disposi el responsable i cregui convenients. 

 

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves 

dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a 

retirar el consentiment prestat. Per això podrà enviar un email a: 

palskimofemeni@gmail.com.  Si no desitja rebre la nostra informació, posi’s en contacte 

amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: 

palskimofemeni@gmail.com 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES: 

Finalitat: Esport. Promoure l’activitat física i l’esport, així com organitzar activitats 

esportives i gestionar les mateixes. 

Legitimació: Consentiment de l’interessat. 

Cessions: No es preveuen. 

Drets: Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació 

de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva supressió o limitació del 

tractament. 
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