Assegurança de cancel·lació de la inscripció
L'assegurança d'anul·lació és una garantia de reemborsament de la quantitat abonada
fins a la data (a excepció d'un cost gestió de 30 € per participant), si una causa
imprevisible fora del seu control l'obliga a cancel·lar el seu viatge o l’impedeix participar
en la cursa.
Els riscos coberts per l'assegurança d'anul·lació són els següents:
- Accident, mort, malaltia (inclosa la recaiguda o agreujament) de l'assegurat, d'un
membre de la seva família o d'una de les persones que l'acompanyen.
- Un incident ocorregut a la residència principal, residència secundària, local de treball
de l'assegurat o el seu vehicle
- Una complicació de l'embaràs o embaràs desconegut en el moment de la inscripció.
- Un impediment professional: trasllat, acomiadament, modificació o cancel·lació de les
vacances per part de l'ocupador, etc.
- Obtenir un nou contracte de treball o pràctiques remunerades.
- Una convocatòria administrativa.
- Robatori de documents d'identitat.
- Cancel·lació del viatge per l'empresa de transport.
- La incapacitat per practicar la cursa a peu o BTT per motius de salut.
En qualsevol cas, l'assegurança de cancel·lació no cobreix les següents circumstàncies:
- Canvi d'opinió.
- Qualsevol circumstància que sigui responsabilitat del participant, com la pèrdua d'un
vol, vaixell, autobús o similar.
- No disposar del material essencial al moment de la sortida, no arribar a l'hora d'inici
indicada ni a cap altra circumstància similar.
Condicions de subscripció:
L'assegurança s'ha de contractar en el moment de la inscripció; s’ha d’afegir l’extra
opcional i mitjançant el pagament de l'import corresponent.
L'assegurança és nominal i intransferible entre participants o membres d'un mateix
equip. No és necessari que els dos membres de l'equip el contractin, encara que només
els que l’han contractat poden beneficiar-se d'ell en cas d'anul·lació.
La cobertura tindrà efecte en el moment de la contractació de l’assegurança i cessarà al
final de l’acte de lliurament de dorsals, el dia anterior a l’inici de la cursa.

