CURSES.CAT
Som un equip que fa molts anys que fem activitats relacionades amb el
running, trailrunnig i triatlons, tant a nivell de corredors i també
organitzadors de varies curses .
Des del 2010 estem desenvolupant pàgines web per a clubs, passarel·les
de pagament en línia, sistemes de cronometratge, entre d'altres serveis.

ELS NOSTRES SERVEIS
Actualment hem fet extensius, a traves de www.curses.cat , els serveis
que oferim a competicions o esdeveniment que hi ha al voltant de Girona
i resta de Catalunya.
Els nostres serveis que oferim:
•

Inscripcions mitjançant pàgina web, tant amb passarel·la de
pagament (tipus visa, etc.), com només inscripcions.

•

Cronometratge mitjançant codi de barres al dorsal (que ja pot
ser imprès directament). O mitjançant xips d'un sol us.

•

Serveis web pàgina bàsica de la competició.

•

Dorsals personalitzats per a competicions. (servei extern)
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INSCRIPCIONS EN LÍNIA
CURSES.CAT us ofereix la possibilitat de dur a terme les inscripcions en
línia per a qualsevol tipus de competició esportiva o esdeveniment del
caire que sigui, un sistema àgil i eficaç que estalvia temps i esforç i
permet un control rigorós, exhaustiu i immediat.
Com s'ofereix:
• Possibilitat de múltiples preus segons competició o distància.
• Limitació de nombre d'inscrits.
• Els organitzadors poden escollir les dades a recollir a través dels
formularis.
• Els inscrits amb pagament confirmat apareixen immediatament a la
llista d'inscrits, amb les dades que es vulgui mostrar per part de
l'organitzador. Aquest llistat és ordenable per l'usuari.
• Part interna pels organitzadors (accés amb usuari/ contrasenya)
◦ Veure i descarregar el llistat amb totes les dades.
◦ Marcar inscrits no pagats com a inscrits correctament, premis,
patrocinadors, etc..
Hi ha la opció de fer inscripcions en línia sense pagament.

CRONOMETRATGE
CURSES.CAT us ofereix un sistema de cronometratge amb tecnologia de
codi de barres que dona fiabilitat, rigorositat, agilitat i rapidesa, i al
mateix temps ens dona flexibilitat a l'hora de posar controls de pas i
arribades.
Amb possibilitat de fer controls de pas.
Si els dorsals no tenen codi de barres es pot fer manualment, perdent
una mica la fiabilitat i rapidesa. CURSES.CAT també us pot subministrar
etiquetes per enganxar als dorsals, caldria parlar-ne primer, per mides i
materials.
La tecnologia és aplicable a curses populars, curses de muntanya, etc.
CURSES.CAT, amb el sistema de cronometratge, incorpora una pantalla
que, de forma instantània, mostra els resultats dels corredors que han
arribat, amb classificació. La pantalla es pot posar després de l'arribada,
sempre i quant arribi la connexió de Wi-Fi de CURSES.CAT.
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SERVEIS WEB
CURSES.CAT ofereix una web on publicar la informació bàsica de
l'esdeveniment de forma simple, sota el domini www.curses.cat, lloc on
publicar:
reglament,
recorregut,
inscripcions,
llista
d'inscrits,
patrocinadors, resultats, imatges, etc.
Si es contracten els serveis de cronometratge els resultats seran
publicats al web www.curses.cat com a mínim durant 2 anys.
Aquest servei és gratuït si es contracta qualsevol altre servei.

DORSALS
CURSES.CAT ofereix la possibilitat de gestionar la confecció
personalitzada de dorsals, en blanc i negre o en color, amb qualitat
digital. La impressió es sol fer sobre material pretex, que és resistent a
la suor i l'aigua; també s'hi pot incorporar el codi de barres
corresponent, i també el nom del corredor.
Pels preus d'aquest servei cal contactar amb CURSES.CAT
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TARIFES
INSCRIPCIONS
Els serveis de inscripcions en línia amb pagament te un cost de 2,75%
sobre l'import de les inscripcions efectuades a traves de la plataforma,
les inscripcions manuals, invitacions,etc.. NO TENEN CAP COST.
El pagament de l'import del servei es descomptarà del diners rebuts en
el cobrament de les inscripcions a traves del TPV de CURSES.CAT.
Curses.cat és exclusivament el dipositari legal, qui ven el
producte/inscripció és l’organitzador de l’esdeveniment.

CRONOMETRATGE
El servei ofert per CURSES.CAT té un cost de 200€ fins a 250 corredors,
el servei inclou dues persones a la línia d'arribada, una al control
d'arribada i l'altre al control de les dades i comprovar el funcionament
correcta del servei. Aquest és el preu base orientatiu, per peculiaritats
(controls de pas, format lliga..) contactar amb CURSES.CAT.
Amb cronometratge de xips d'un sol ús, cal incrementar el preu amb
uns 0,50€ per dorsal.

DORSALS
El preu dels dorsals normal 0,20€, però pot variar segons quantitat,
qualitat del material, per tant es recomana contactar amb CURSES.CAT.

SERVEIS WEB
Aquest servei no te cost si es contracta el servei d'inscripcions de
CURSES.CAT, en cas contrari el preu pot variar però és al voltant de
50€.
En totes les tarifes de preus cal aplicar l’iva vigent.
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