
 
 

 

 

CONTRACTACIÓ DE GARANTIA DE DEVOLUCIÓ 
L´organització de l´eDreams Mitja Marató Barcelona ofereix la possibilitat de garantir la 

devolució dels diners de la inscripció en cas de no poder assistir a la prova, contractant la 

Garantia de Devolució a través del formulari. 

 

Si has contractat el servei i et veus obligat a donar-te de baixa de la cursa, ho podràs fer fins el 

dia 1 de febrer de 2023 a les 18:00h (hora espanyola). 

 

Qualsevol cancel·lació produïda després del 01/02/23 a les 18:01h (hora espanyola) no tindrà 

dret a cap mena de devolució. 

COM SOL·LICITAR LA GARANTIA DE 
DEVOLUCIÓ? 

IMPORTANT: La Garantia haurà de contractar-se el mateix dia que es realitza el registre. No 

s'acceptaran contractacions després de la gestió del registre. 

Per contractar la garantia cal fer el pagament per TPV des del formulari d'inscripció. 

NORMES BÀSIQUES QUE REGULEN LA 
GARANTIA 

El participant que subscriu aquesta garantia en nom propi manifesta haver llegit i accepta: 

 

Primer. - La contractació de la garantia només es podrà efectuar el mateix dia i al mateix moment 

del registre. No s'acceptaran garanties després d'haver formalitzat el registre. El pagament es 

realitzarà per TPV. 

 

Segon. - L’Organització farà efectiu el pagament de les quantitats abonades fins al moment de 

anul·lació per part del participant, únicament en concepte d’inscripció i complements adquirits 

a través del formulari d’inscripció. L'import de la garantia no és reemborsable, així com el paquet 

de viatge (hotel, vols, etc.) en cas de compra. 

 

Tercer. - La durada de la garantia tindrà efecte des del moment del registre (prèvia confirmació 

del pagament) fins al 01/02/23 a les 18:00 h. 

 

Quart. ‐ El participant procedirà al pagament per TPV des del formulari d'inscripció el mateix dia 

del registre. 

 

Cinquè. ‐ No s'acceptarà cap garantia que no compleixi el punt primer o quart. 

 

Sisè. ‐ Per executar el procés d'anul·lació el participant haurà d'enviar un correu electrònic a 

l'organització (info@edreamsmitjabarcelona.com) comunicant la baixa. 

 

IMPORTANT: la devolució de l'import es farà a través del mateix sistema de pagament, és a dir, 

l'import s'abonarà al compte de la targeta amb què es va fer el pagament, tret de l'import de la 

Garantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


