NORMATIVA INTERMOTARD 2017
Article 1. Intermotard és un esdeveniment moto-turístic no competitiu que tindrà lloc el dia
21 d'octubre de 2017 organitzat per l'associació Cal Motorista de Palamós. S'han previst
dues versions, 500Km i 850Km, on els participants poden triar per quines carreteres
passar fins a completar tots els segells previstos en el seu passaport.
Article 2. El fet de formalitzar la inscripció significa que els participants accepten la
totalitat d'aquesta normativa.
Article 3. Com a inscrit a l'esdeveniment, dónes el teu consentiment sobre els drets
d'imatge regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les imatges preses durant l'esdeveniment
podran ser difoses a les xarxes socials i publicitat gràfica de Intermotard i dels seus
col·laboradors. Aixi mateix acceptes que les teves dades siguin incloses dins del fitxer
"inscrits Intermotard" propietat de l'organització, que podràs modificar i cancel·lar
demanant-ho per correu electrònic a l'adreça info@intermotard.com
Article 4. Tota la informació sobre Intermotard es publicarà a la web
www.intermotard.com, essent aquesta la font d'informació 100% veraç i fiable. També es
publicarà a les xarxes socials Facebook, Google+ i Twitter creades específicament per
l'esdeveniment.
Article 5. Intermotard consisteix en recórrer 850Km / 500Km de la geografia catalana en
l'horari previst. L'organització marcarà punts de pas, tots ells en entorns medievals, on
serà necessari parar-se per segellar el passaport, però és cada participant el que tria per
on arribar-hi. Els punts de pas es publicaran el dia 1 de setembre de 2017.
Article 6. Els participants han de ser majors d'edat i tenir el carnet de conduir apropiat
amb la moto amb la que participin.
Article 7. Les motos dels participants han de complir tots els requisits legals necessaris
per circular per carreteres convencionals obertes al trànsit.
Article 8. Les inscripcions es faran a través del formulari de www.intermotard.com.
S'entendrà que la inscripció està formalitzada quan s'hagi realitzat el pagament.
Article 9. la inscripció a Intermotard inclou: la participació a l'esdeveniment, esmorzar,
passaport, adhesius, sopar del dia 21 d'octubre al recinte de Intermotard, obsequis, foto
individual, altres possibles obsequis gentilesa dels col·laboradors i participació al sorteig.
El preu per la versió de 500 km és de 50 € i el de la versió de 850 km és de 60 €.
El divendres dia 20 d'octubre a les 20.30h es farà un briefing per explicar d'edició
d'enguany. Tot seguit, a les 21h es farà un sopar a l'Hotel Trias & restaurant per tots els
participants que vulguin. El preu del sopar és de 20 €. Hi ha possibilitat de quedar-se a
dormir al mateix hotel, per més informació mireu a la nostra web.
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L'Hotel Trias es troba al passeig marítim de Palamós, davant del mar, a només uns
passos del punt de sortida i arribada de Intermotard. És un agradable hotel & restaurant
de 4 estrelles, amb habitacions confortables i gran oferta gastronòmica que ofereix plats
tradicionals i de cuina mediterrània amb productes de proximitat. Per a més informació
podeu visitar www.hoteltrias.com
Article 10. L'organització pot limitar el nombre de participants en funció de l'aforament
dels punts de pas i atenent a les indicacions de les autoritats competents. Aquest punt té
una especial importància en el sopar i allotjament del dia 20 d'octubre, on es respectarà
un estricte ordre d'inscripció dels participants fins a exhaurir les places disponibles.
Article 11. A banda de l'equipament obligatori per normativa, l'organització recomana que,
per seguretat, tots els participants portin guants, jaqueta i pantaló o mono i botes
adequades per circular en moto, així com la roba tèrmica i de pluja que els participants
creguin necessària.
Article 12. L'organització es reserva el dret de cancel·lació de l'esdeveniment només en
cas de força major o per ordre de les autoritats competents. En aquest cas es retornarà
l'import abonat.
Article 13. Qualsevol canvi en la inscripció es pot sol·licitar per correu a l'adreça
info@intermotard.com fins a un màxim de 30 dies abans de l'esdeveniment. L'organització
es reserva el dret de valorar la idoneïtat del canvi proposat.
Article 14. L'organització no es fa responsable del comportament dels participants ni dels
danys que puguin patir o causar ells o els seus vehicles ni els produïts o ocasionats per a
tercers.
Article 15. L'organització es reserva el dret d'expulsar als participants que incompleixin la
present normativa o que es comportin de manera inadequada, posant-se en perill ells
mateixos, a la resta de participants o a altres usuaris de les vies públiques.
Article 16. Cal respectar en tot moment la totalitat de les normes de circulació. La
organització no es fa responsable del comportament inadequat dels participants.
Article 17. Al tancar inscripcions, es donarà l'ordre de sortida de cada participant, en
funció de l'ordre de formalització de les inscripcions. L'hora de sortida i altra informació
d'interès es comunicarà a cada participant, com a màxim, dues setmanes després del
tancament d'inscripcions.
Article 18. Per no provocar problemes de trànsit, es donarà la sortida de manera
escalonada.
Article 19. Els participants caldrà que recullin el material necessari el divendres dia 20
d'octubre des de les 10h del matí i fins a les 20h al punt de control administratiu. Un
participant podrà recollir el material d'altres persones, sempre i quan acrediti que la resta
dels participants donin el seu consentiment perquè ho reculli en nom seu.
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Article 20. El passaport Intermotard serà l'únic document vàlid que acreditarà haver
passat per tots els punts de control.
Article 21. En cas d'abandonament, es farà en algun dels punts de control o, en el cas
que sigui impossible arribar al punt de control més proper, s'avisarà al mòbil d'incidències
mitjançant trucada o Whatsapp.
Article 22. L'organització es reserva el dret de corregir, modificar o ampliar la present
normativa.
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