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Si us plau, llegeixi atentament la normativa de 
transferència,  renuncia i aplaçament! 

  

 
Transferències – Regles i Regulacions  

1.   L'opció de transferència només està disponible per a esdeveniments IRONMAN i IRONMAN 

70.3 a Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA).  

2. En transferir-se, els atletes que s'hagin inscrit per a una cursa de 2023 dins dels primers 90 

dies de l'obertura de la inscripció inicial no se'ls cobrarà una tarifa de transferència. Els 

atletes que s'hagin inscrit després de 90 dies de l'obertura de la inscripció inicial hauran de 

pagar una tarifa de transferència de 39 EUR (o 28 GBP, 42 CHF, 372 SEK, 291 DKK, 355 NOK, 

50 USD) + tarifa de processament (tarifa activa).  

3. L' esdeveniment transferit ha d' estar en el mateix any calendari que l' esdeveniment 

original.  

4. S'exclou una transferència per als atletes que van pagar la tarifa d'inscripció (total o parcial) 

amb un 2020 saldo de crèdit de cupó. 

5. Una transferència a una altra persona no és una opció.  

6. Si un atleta es transfereix d'una cursa de major preu a una carrera de menor preu, no se li 

reemborsarà la diferència.  

7. Si un atleta es transfereix d'una carrera de menor preu a una carrera de major preu, se li 

demanarà que pagui la diferència a més de la tarifa de transferència i la tarifa de 

processament aplicable (Tarifa ACTIVE).  

8. Per als atletes que s'hagin inscrit dins dels primers 90 dies per a una cursa 2023 d'obertura 

d'inscripció inicial, la sol·licitud s'ha de fer 7 dies abans del dia de la cursa. Per a tots els 

atletes que es van inscriure després de 90 dies de la inscripció inicial, la sol·licitud de 

transferència s'ha de fer 45 dies abans del dia de la cursa.  

 

Si us plau, clica aquí per veure les dates límit >>   
2023 Deadlines (Atletes Registrats en els primers 90 dies des de l’obertura).  
2023 Deadlines Atletes registrats passats els 90 dies des de l’obertura)  

 
 

9. Una transferència a esdeveniments sold out o esdeveniments que havien assolit la seva 

capacitat i reobert, no és una opció. Tampoc es pot oferir una transferència a esdeveniments 

que tinguin entrades de fundacions, caritat o viatges.  

10. Els atletes es poden transferir a curses elegibles sempre que la inscripció estigui oberta, 

llevat que s' apliquin els punts 8, 9 o 14.  

11. Si s'han comprat compres addicionals (per exemple, gravat de medalles o llicència de dia) 

juntament amb l'entrada original de la cursa, no es pot transferir a la nova carrera. Les 

compres addicionals seran reemborsades fins a la data límit de sol·licitud esmentada 

anteriorment. 

12. Les transferències són aplicables només a les inscripcions individuals de la cursa: les entrades 

comprades o proporcionades a través de patrocinadors, organitzacions benèfiques i entrades 

gratuïtes no es poden transferir. És possible transferir una entrada de carrera comprada amb 

Nirvana Europe a una entrada de carrera regular d'una cursa oberta.  

13. Les curses a les quals es transferiran han d' haver estat obertes al públic en general durant 

almenys 10 dies.  

https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/9241-2880991/Deadlines_2023-within90days_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/c87a-2880990/Deadlines_2023_after_09_02.pdf
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14. Un cop s' hagi bescanviejat una transferència o reemborsament, l' opció de transferir 

novament o ajornar la seva inscripció a la carrera no està disponible. Només pot transferir 

una vegada.  

15. Si un atleta decideix transferir-se, perd la seva elegibilitat per a un reemborsament a 

l'esdeveniment en el qual va ingressar originalment. Els atletes tampoc seran elegibles per a 

un reemborsament parcial per la cursa a la qual s'han transferit. 

16. Si un atleta es classifica per al Campionat Mundial IRONMAN o el Campionat Mundial 

IRONMAN 70.3, una entrada IRONMAN o IRONMAN 70.3 existent no es transferirà des de o 

cap a cap d' aquests esdeveniments.  

17. L' atleta transferit pot intentar establir que el dany sofert per l' organitzador de la seva 

transferència és inferior a la quantitat acordada retinguda per l' organitzador de conformitat 

amb aquest reglament.  

18. Pla de pagament fraccionat: 

a. Una transferència només és possible després que es realitza el tercer i últim 

pagament.  

b. Una inscripció a la cursa només es pot transferir a una entrada de relleus després 

que es realitzi el tercer pagament.  

 

 

19. Transferència i canvis d’equips de relleus 

a. Les inscripcions de relleus no es poden transferir a un altre esdeveniment. 

b. La transferència d'una inscripció de relleus a una inscripció individual dins de la mateixa cursa és 

possible fins a deu dies abans del dia de la cursa, tret que les inscripcions individuals estiguin esgotades 

(ATENCIÓ: només es pot transferir un membre d'un relleu). La diferència de preu entre les inscripcions 

no es reemborsarà. 

c. La transferència d'una inscripció individual a una inscripció de relleu dins de la mateixa cursa és 

possible fins a deu dies abans del dia de la cursa, llevat que les inscripcions de relleu estiguin 

exhaurides. Durant la transferència es cobrarà l’augment del preu de la inscripció per relleus + la taxa 

activa (taxa de tramitació). 

d. Es poden canviar fins a dos membres de l'equip (Team Members) fins a deu dies abans del dia de la 

cursa. 

 

 

Procés de transferència  
Si us plau, segueixi els passos següents per completar la transferència a una altra carrera:  

Pas 1: Ompliu el formulari de transferència. 

Pas 2: Després d'emplenar el formulari de transferència, rebreu un correu electrònic de 
confirmació d'active.com per confirmar que hem rebut la vostra sol·licitud. En cas que no hàgiu 
rebut aquest correu electrònic, comproveu la vostra carpeta de correu no desitjat o torneu a 
omplir el formulari. 

Pas 3: Quan el nostre equip hagi processat la sol·licitud, rebrà un enllaç de registre personal 
que haurà de confirmar per finalitzar la transferència. Si us plau, seguiu les instruccions per 
completar la transferència (si us plau, comproveu també els seus correus electrònics d ’spam). 
Si no compleix els requisits, el nostre equip us ho notificarà per correu electrònic. 

Pas 4: Rebràs un correu electrònic de confirmació d'active.com quan la teva transferència 
s'hagi completat.  
  

FAQ - Transferències  
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P: Què passa si m'he traslladat a una altra cursa i ja no hi puc participar? 

R: Un cop hagueu completat la transferència, ja no podreu optar a cap altra opció si no podeu participar 
en la cursa.  

 P: Què passa si l'esdeveniment a què em vull transferir s'esgota abans de rebre el meu enllaç 
d'inscripció? 

R: Un cop hagueu completat la sol·licitud de transferència, la vostra inscripció a la cursa està 
assegurada. 

 P: Quina comunicació he d'esperar després de sol·licitar una transferència? 

R: Rebràs una confirmació un cop hagis enviat la teva sol·licitud de transferència des d'Active.com. Si 
la vostra sol·licitud és vàlida, rebreu un altre correu electrònic d'Active.com amb el vostre enllaç 
d'inscripció personal per a l'esdeveniment transferit. Si us plau, revisa els teus correus electrònics no 
desitjats per assegurar-te que completes la teva transferència canviant lenllaç de registre. Després de 
bescanviar el vostre enllaç d'inscripció, rebreu una confirmació de la vostra transferència. Si no és 
elegible per a la transferència, el nostre equip us ho notificarà per correu electrònic. 

   

P: És possible transferir una altra carrera fora d'Europa? 

R: La nostra opció de transferència de carrera és una oferta de IRONMAN Europa, Orient Mitjà i Àfrica 
(EMEA). No és possible transferir curses fora d'aquesta regió. 

 P: Puc transferir-me al mateix esdeveniment l'any que ve? 

R: No és possible transferir la vostra inscripció d'una cursa IRONMAN 70.3 o 5150 l'any següent. Per a 
les curses de distància completa d'IRONMAN, si us plau, consulteu el programa d'ajornament més avall. 

   P: Puc transferir la meva plaça a un altre atleta? 

R: No, una transferència a un altre atleta no és una opció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renúncies – Regles i Regulacions   
Les sol·licituds de desistiment s'han de rebre a través del formulari de desistiment durant els terminis 

següents per poder optar a un reemborsament parcial:    
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Per als atletes que s' hagin inscrit dins dels primers 90 dies de l' obertura de la inscripció inicial, s' apliquen els 

terminis següents: 

• Fins a 4 mesos abans del dia de la carrera: devolució del 50% de la quota d' inscripció 

• Fins a 7 dies abans del dia de la cursa: reemborsament del 25% de la quota d' inscripció 

• Després de 7 dies fins al dia de la cursa: no hi ha reemborsament 

Per als atletes que s' hagin inscrit després dels primers 90 dies d' obertura de la inscripció inicial, s' apliquen 

els terminis següents: 

• Fins a 4 mesos abans del dia de la carrera: devolució del 50% de la quota d' inscripció  

• Fins a 45 dies abans del dia de la cursa: reemborsament del 25% de la quota d' inscripció  

• Després de 45 dies fins al dia de la cursa: no hi ha reemborsament  

  

 
 

1. Els atletes que havien ajornat la seva inscripció des de l' any anterior no són elegibles per a 

cap reemborsament de la tarifa d' inscripció. 

2. També s' exclou un reemborsament per als atletes que van pagar la tarifa d' inscripció amb 

un saldo de crèdit. 

3. L' atleta que es retira pot intentar establir que el dany sofert per l' organitzador del seu retir 

és inferior a la quantitat acordada retinguda per l' organitzador de conformitat amb aquest 

reglament.  

4. Tingui en compte que tots els articles addicionals comprats durant la inscripció seran 

reemborsats al 100% fins a la data límit de sol·licitud associada amb la inscripció, llevat que 

l'article hagi estat enviat / lliurat a l'atleta.   

5. Les llicències d' un dia només es poden reemborsar en cas de retir dins la data límit de 

reemborsament. Si va comprar una llicència nacional de triatló per part de la seva federació, 

la llicència d' un dia no pot ser reemborsada.  

6. Els reemborsaments es transferiran a la targeta de crèdit que va utilitzar durant el registre, 

llevat que s'indiqui explícitament en la sol·licitud de retir que desitja una transferència 

bancària. En transferir a un compte bancari, el titular del compte i l' atleta que retira han de 

ser la mateixa persona. Si reemborsem a una transferència de compte bancari, una 

transacció pot trigar fins a 8 setmanes. 

 
 
Pla de pagament fraccionat: El reemborsament parcial (50% o 25%) només s'aplica a partir del tercer 
pagament. Si l‟atleta es retira abans del tercer pagament, la quota d‟inscripció no serà reemborsada. 
Només es reemborsarà el 100% dels articles addicionals adquirits durant la inscripció fins a 45 dies 
abans de la cursa, excepte quan ja hagin estat enviats a l'atleta. 
 
 

Procés de cancelació: 
Per cancel·lar el teu registre, si us plau segueix els passos següents: 

Pas 1: Empleneu el formulari de retirada. 

Pas 2: Després d'emplenar el formulari de cancel·lació, rebreu un correu electrònic d'active.com 
confirmant que hem rebut la vostra sol·licitud. 
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Pas 3: Un cop haguem processat la vostra sol·licitud, rebreu un correu electrònic d'active.com amb la 
confirmació de la cancel·lació. Si teniu dret al reemborsament parcial, els fons es tornaran al vostre 
compte bancari després de la cancel·lació.  

 

 
 
 

FAQ- Renúncies  
 

P: Puc obtenir un reemborsament total si proporciono un certificat mèdic?  
R: No. No es farà cap excepció per als atletes que poden proporcionar un certificat mèdic.  
  
P: He reservat la meva plaça amb Nirvana Europe i he sol·licitat una assegurança de 
cancel·lació. Què haig de fer per sol·licitar el reemborsament?  
R: Per favor, ompli el formulari de desistiment i asseguri's de posar-se en contacte amb Nirvana Europe per 

sol·licitar l'import addicional del reemborsament. 

 

 

Aplaçaments - Regles i Regulacions  
  
1.L'opció d’aplaçar el registre està disponible pels atletes que es registren en els primers 90 dies des 
de l'obertura General d'Inscripcions.  

 

 

 

2. L'aplaçament només és una opció per a la mateixa cursa de l'any següent. 

3. El programa d'aplaçament només és per a les curses IRONMAN (FULL DISTANCE) i no està disponible per als 
esdeveniments IRONMAN 70.3. 

4. Els plaçaments només estan disponibles per a les inscripcions individuals i no per als equips de relleus, les 
inscripcions complementàries o les inscripcions de patrocinadors. 

5. Els atletes que decideixin aplaçar la seva inscripció perden qualsevol dret a un reemborsament parcial, 
transferència o reemborsament de l’ assegurança. 

6. L'aplaçament només es pot utilitzar una vegada. 

7. Totes les sol·licituds d'aplaçament de 2023 per 2024 seran acceptades fins a 7 dies abans de la data de 
l'esdeveniment original. 

8. Els atletes que escullen el pla de pagament també poden utilitzar l'opció d'aplaçar un cop hagin completat els 

tres pagaments.  
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Procés d’aplaçament:  
 
1. Empleneu el formulari d'aplaçament. 

2. Després d'emplenar el formulari, rebreu un correu electrònic automàtic d'active.com confirmant que 

hem rebut la vostra sol·licitud d'ajornament. En cas que no hàgiu rebut aquest correu electrònic, 

ompliu de nou el formulari (comproveu també la carpeta de correu no desitjat per veure si heu rebut 

aquest correu). 

3. Si teniu dret a un aplaçament, cancel·larem la vostra inscripció a l'esdeveniment d'aquest any en un 

termini de 7 dies laborables i us reemborsarem qualsevol compra addicional. 

4. Una setmana abans que s'obrin les inscripcions generals per a l'esdeveniment IRONMAN a què 

t'estàs aplaçant, t'enviarem un correu electrònic amb un enllaç de registre personalitzat per inscriure't 

sense cap cost. 

5. Has de bescanviar la teva inscripció en els 30 dies següents a la recepció del correu electrònic. 

Qualsevol enllaç no bescanviat després de 30 dies quedarà anul·lat. 


