
CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

 

Les presents condicions tenen per objecte la contractació del servei de participació en la cursa amb 
GESTORA CLUBS DIR, S.L., amb CIF B-62849146 i domicili en c/ Indústria, 90-92, entl. 6a 08025 – 
Barcelona (d'ara endavant DIR), encarregada d'organitzar la cursa. 

La contractació dels esmentats serveis comporta l'acceptació de les presents condicions (d'ara endavant, 
«les Condicions generals»). 

Mitjançant l'acceptació de les condicions generals, l'usuari manifesta que és major d'edat i té capacitat 
jurídica necessària per a contractar. 

Contractació: El procés de contractació, és a dir, la inscripció a la cursa, es realitza a través dels mitjans 
electrònics establerts per a aquesta finalitat en la pàgina web de DIR https://cursadiagonal.dir.cat/ (d'ara 
endavant, la Web). Cada inscripció és personal i intransferible i els drets que es deriven no poden ser 
traspassats a una tercera persona. 

Per a poder-se inscriure a la cursa, és necessari acceptar les presents condicions així com el Reglament 
de la Cursa i la Política de Protecció de Dades, tots ells disponibles en la Web. 

Una vegada completat el procés d'inscripció, i realitzat el pagament, rebrà un missatge de correu electrònic 
de confirmació. Des d'aquest moment s'entendrà celebrada la contractació. 

Dret de desistiment: Una vegada inscrit pot exercir el dret de desistiment de la inscripció a la cursa, sense 
cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de 
la recepció de l'email de confirmació de la contractació. Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies 
naturals, DIR no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis. No obstant l'anterior, en cap cas podrà 
aplicar-se si s'exercita dins del termini indicat però una vegada celebrada la cursa. 

Pot desistir del contracte enviant un escrit a info@dir.cat o per correu ordinari a l'adreça següent: c/Indústria, 
90-92, entresòl 6è, 08025 Barcelona, indicant les dades identificadores del contracte i del contractant. 

DIR reintegrarà a l'inscrit l'import abonat en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, que es compten 
a partir de la data de recepció de la sol·licitud de desistiment. 

Baixes inscripcions: La cursa requereix d'un nombre mínim d'inscrits per la seva realització, motiu pel 
qual DIR es reserva la potestat d'anul·lar la cursa per motiu de baixa matriculació. Si la cursa s'anul·la per 
aquest motiu, es comunicarà als inscrits per a que puguin optar entre la devolució de l'import abonat o la 
substitució per una altra cursa organitzada per DIR. 

Programació: La cursa pot ser objecte d'alguna modificació de recorregut, dates, horaris, ubicació o 
prestacions, per motius imprevistos, però que seran resolts garantint sempre la qualitat del Servei. 

Pagament: Haurà d'abonar la totalitat del preu de la inscripció en la cursa amb caràcter previ a l'inici 
d'aquesta, i a través dels mitjans de pagament habilitats. 

Els preus previstos en la Web en relació amb la cursa inclouen sempre l'I.V.A. 

Una vegada realitzada la inscripció, no s'admetrà la devolució per cap causa, sense perjudici del dret de 
desistiment previst en aquestes Condicions. 

L'impagament suposa un incompliment contractual i haurà d'atendre aquests impagaments i les despeses 
generades com a conseqüència d'aquest incompliment. 

Condicions físiques i de salut: Atès que la participació en la cursa comporta la pràctica d'exercici físic, 
declara i assumeix sota la seva única responsabilitat, que les seves condicions físiques i de salut són aptes 
per a la seva participació en la cursa, i que seguirà un ritme i un nivell d'esforç en el qual se senti segur i 
adequat per a Vostè i les seves condicions físiques. Així mateix declara que no durà a terme cap acció que 
pugui afectar les seves condicions físiques i psíquiques normals, no acceptant-se la participació en la cursa 
si ha consumit alcohol, drogues o unes altres substancies dopants. 

Drets d'imatge: El client reconeix, consent i autoritza expressament a DIR a l'obtenció, publicació, 
explotació i cessió, totalment o parcialment, de tots els drets d'imatge, veu i altres drets de propietat 
intel·lectual del participant captats durant la seva participació en la cursa, la qual cosa inclou la seva captació 
durant la seva assistència a la Fira del Corredor els dies previs a la celebració de la cursa, així com abans 
com durant la cursa i després de la seva arribada a meta. I accepta que es realitzi en qualsevol suport o 
mitjà de difusió que DIR determini (el que inclou principalment en xarxes socials, pàgines web corporatives 
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i canal intern de televisió), inclòs per a finalitats comercials, publicitaris o anàlogues, i tot sense limitació 
d'actes de comunicació, pel període de temps màxim previst a la llei, autoritzant igualment l'adaptació, 
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, 
renunciant a qualsevol tipus de contraprestació. Les imatges podran ser cedides, entre altres, als 
patrocinadors de la cursa perquè facin difusió de l'esdeveniment a través dels seus canals.  
 

Modificació de les condicions generals: DIR podrà modificar les presents condicions generals i ho 
notificarà als afectats amb antelació i per mitjans adequats. 


