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REGLAMENT
MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU
Promotor i objectius
1.
La Magic Line Sant Joan de Déu, la mobilització solidària amb les persones en situació vulnerable està promoguda per l’Orde
Hospitalari Sant Joan de Déu a través de la
seva Obra Social.
2.
Sant Joan de Déu és una institució religiosa
sense ànim de lucre amb més de 500 anys
d’història dedicada a acollir, acompanyar i
comprometre’s amb qui més ho necessiten.
L’Obra Social Sant Joan de Déu treballa per
millorar la qualitat de vida de les persones
en situació vulnerable cercant la complicitat
de persones, entitats, empreses i institucions.
3.
La Magic Line SJD és una proposta d’esport
amb valors per crear complicitats a favor de
les persones en situació vulnerable.

Aspectes tècnics i recorregut
4.
La Magic Line SJD és una mobilització no
competitiva a la qual s’hi participa per
equips. Finalitza compartint rutes a peu, en
bicicleta o per altres mitjans aprovats pels
promotors de la cada ruta i l’organització.
5.
Els equips es marquen un repte solidari, una
quantitat de diners a aconseguir abans de
la caminada, i fan accions de sensibilització
i captació de fons per aconseguir-lo. Per
participar a les rutes és imprescindible tenir
algun donatiu al repte solidari de l’equip.

6.
Els equips podran triar la ruta en la
que participen, d’entre les ofertes per
l’organització, sempre i quan hi hagi places
disponibles. També podran fer una ruta
lliure per qualsevol altre indret. En aquest
cas, no gaudiran de cap servei de suport
durant la ruta (senyalització o altres) a
excepció de l’assegurança d’accidents, que
cobrirà a tots els participants.
7.
En cas de caminar per un espai privat,
natural o amb una regulació específica, qui
participa a la Magic Line SJD té l’obligació
de complir les ordenances i normatives
establertes per a cada espai, per garantir
la seguretat viària, la convivència cívica
i la protecció de l’entorn.
8.
Els equips hauran de caminar seguint les
indicacions de les autoritats sanitàries que
siguin pertinents el dia de la caminada, en
el territori per on camina l’equip.
9.
Els equips hauran de fer el recorregut junts,
tant per gaudir de la convivència com per
oferir-se suport mutu.
10.
Les rutes es realitzaran en la data indicada
en el web de la campanya. L’organització es
reserva el dret de modificar aquesta data,
en cas de causes majors, i d’autoritzar que,
excepcionalment, alguna ruta es realtzi en
alguna altra data diferent.
11.
L’esdeveniment no es suspendrà per pluja
o mal temps, excepte en casos
extraordinaris, per recomanació dels
serveis de protecció civil o per criteri de
l’organització.

Equips
12.
La participació a la Magic Line SJD ha de
ser en equips de 4 a 20 persones.
13.
Les persones inscrites menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’una persona
adulta, qui se’n farà responsable.
14.
Cada equip ha de tenir: nom, repte econòmic, recorregut i portaveu. L’organització es
reserva el dret de vetar noms d’equip que
consideri inapropiats.
15.
Només els equips inscrits a la modalitat
Empreses podran usar noms comercials
així com logotips a la seva informació.
16.
Els equips disposaran d’una àrea privada
al web (Espai de l’equip), des d’on podran
modificar les dades d’inscripció i d’una
guardiola virtual per indicar l’evolució de la
seva captació.
17.
La persona que faci de portaveu de l’equip
serà la interlocutora amb l’organització i qui
rebrà les dades d’accés a l’Espai de l’equip
del web quan faci la inscripció.

Inscripcions, captacions de fons,
donatius i desgravacions fiscals
18.
La inscripció té un cost de 30€ per equip.
Aquest import serveix per cobrir part de les
despeses d’organització i no té cap finalitat
solidària.

19.
Les persones inscrites menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització del seu
pare, la seva mare o el seu tutor legal.
20.
Complementàriament a la inscripció, participar a la Magic Line SJD implica assumir
el repte solidari de sensibilitzar i captar
fons pels programes solidaris promoguts
per Sant Joan de Déu. Per participar a la caminada és imprescindible haver ingressat
algun donatiu al repte solidari de l’equip.
El dia de la caminada, el marcador de
l’equip no podrà estar a 0 euros.
21.
Sant Joan de Déu no es fa responsable
dels actes que facin els equips per captar
fons, ni de cap perjudici o reclamació que
puguin ocasionar. Convidem als equips a
tenir en compte els valors de Sant Joan
de Déu a l’hora d’organitzar una activitat
solidària.
22.
Les aportacions als equips, com a donacions a l’Obra Social Sant Joan de Déu, són
deduïbles en la quota de l’IRPF en la quantia i condicions fixades per la legislació
tributària vigent.
23.
Per tal que Sant Joan de Déu pugui emetre
els certificats de donació corresponents
cada donació s’ha d’assegurar de completar correctament els formularis de donació.
24.
Els donatius efectuats, tant en concepte
d’inscripció com de captació de fons, no
seran reemborsables sota cap concepte.

Empreses
25.
Els equips corporatius s’han d’inscriure
a la modalitat Empreses de la Magic Line
SJD, el que implica assolir un repte solidari
mínim obligat de 1.000 € / equip.
Els equips que el dia de la caminada
no hagin assolit el mínim de 1.000 € no
podran participar de la ruta i no se’ls
entregarà el material necessari per ser
considerats participants.

Punts d’assistència, control
i avituallament
26.
Els participants han de ser autònoms
i cobrir les pròpies necessitats de menjar
i, especialment, d’aigua que tinguin
durant la ruta. Algunes rutes podran oferir
avituallaments complementaris i tindran
un valor simbòlic. D’altres no oferiran cap
avituallament, tal com informaran a la fitxa
descriptiva.

Comunicacions i tractament
de dades
27.
Tota la informació relativa a la Magic Line
SJD es farà pública via web i a través de les
xarxes socials. Com a mínim, cada equip
haurà de facilitar un correu electrònic i un
telèfon mòbil.
28.
Els participants accepten que l’organització
capti imatges de l’esdeveniment en les
quals se’ls pugui reconèixer, i les reprodueixi i comuniqui públicament, per qualsevol mitjà i sense cap cost.

29.
En compliment del que estableix la Llei
Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el seu
Reglament de desenvolupament aprovat
per Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, les persones inscrites donen
el seu consentiment per al tractament de
les dades personals aportades a través de
la seva inscripció. Aquestes dades seran
incorporades al fitxer DONANTS, amb
cotitularitat entre l’Orde Hospitalari Sant
Joan de Déu-Cúria Provincial, l’Hospital
Sant Joan de Déu d’Esplugues i la Fundació
Privada per a la Recerca i Docència Sant
Joan de Déu, per tal de gestionar les
donacions efectuades. El destinatari de
la informació és l’Orde Hospitalari Sant
Joan de Déu i l’Administració tributària
per al compliment de la legislació vigent
en matèria de tributs. Les persones
inscrites tenen la facultat d’exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació
de les seves dades dirigint-se a Obra Social
Sant Joan de Déu, a l’adreça: Puiggarí 5-7,
4t, 08014 Barcelona, o bé a través
de l’adreça de correu electrònic
solidaritat.ObraSocial@sjd.es

Seguretat personal i assegurances
30.
Les persones inscrites declaren trobarse en bon estat de salut i no tenir
impediments físics ni psíquics que puguin
dificultar la seva participació a la Magic
Line SJD. En qualsevol cas, exoneren
l’organització de qualsevol responsabilitat
davant de problemes derivats del seu estat
de salut.
31.
L’organització s’eximeix de tota responsabilitat respecte als perjudicis que la participació a la Magic Line SJD pugui causar a qui

hi participi. Tanmateix, les persones que
participen són les úniques responsables
dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones físiques
o jurídiques.
32.
L’organització contractarà una assegurança
d’accidents que cobrirà totes les persones
inscrites, sempre i quan respectin la normativa.
33.
L’organització podrà donar de baixa equips
en cas d’incompliment greu del reglament
o quan el seu comportament comporti
riscos o perjudicis als propis membres
o a tercers. La baixa dels equips no
comportarà cap reemborsament econòmic.
34.
L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i qualsevol cas
no previst al reglament serà resolt per
l’organització.
35.
La inscripció comporta l’acceptació
d’aquest reglament.

