
 

 

 

Inscripcions 

Nom: ............................................................ 

Cognoms: ..................................................... 

Any naixement:.............................................. 

Població: ...................................................... 

Mòbil: .......................................................... 

*e-mail: ......................................................... 

* Posar el correu només en cas d’autoritzar que el vostre correu 
formi part d’un fitxer de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra amb la 
finalitat que em puguin enviar informació per a les properes 
edicions d’aquesta caminada o d’altres que es puguin realitzar 
(Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal). En cas d’haver donat el correu 
electrònic en l’anterior edició no s’ha de posar.  
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BASES 

 Els dos recorreguts s’inicien junts, durant el recorregut 
trobareu un punt on escollir l’itinerari que vulgueu curt o 
llarg, estarà senyalitzat.  

 La caminada llarga consta de 3 avituallaments i la curta de 
2.   

 La sortida serà a les 8 h del matí de la plaça de l’Església. 
Procureu deixar la distància de seguretat i eviteu 
aglomeracions als avituallaments i a l’arribada. S’hauran de 
complir les normatives aprovades pel Procicat i que estiguin 
vigents el dia de la caminada.   

 L’arribada serà a la mateixa plaça de la sortida, on s’oferirà 
l’esmorzar.  

 La caminada discorre dins el Parc Natural del Montnegre 
Corredor, respecteu l’entorn i llenceu els residus als 
contenidors dels avituallaments.  

 Disposem d’assistència sanitària.  
 Si es porten gossos s’han de portar amb lligat curt per no 

molestar als altres participants.  
 L’organització no es fa responsable dels danys que puguin 

patir els participants.  
 Els camins estan oberts a la circulació. 
 Autoritzo que les fotografies de la caminada puguin ser 

utilitzades en perfils, mitjans i xarxes de titularitat 
municipal.  
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