
 

 

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 us puguem 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.  

 

 

 

 

 

 

Inscripcions menor d’edat 
 *En cas de ser menor d’edat, el pare/mare o tutor ......................................... 
............................. manifesta que AUTORITZA a participar en l’esdeveniment. 

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 us puguem 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.  

 

 

  

*Núm. de 
participant 

(omplir 
organització) 

Signo i accepto les bases 

  

*Núm. de 
participant 

(omplir 
organització) 

Signo i accepto les bases  

Pare, mare o tutor legal 



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. 
L’arribada serà a la mateixa plaça de la sortida, on s’oferirà 
l’esmorzar. El termini màxim per realitzar aquest recorregut 
és de 5 h. El tancament del control d’arribada serà a les 
13h.   

 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.  

 Un cop finalitzada la caminada us demanem si us plau que 
complimenteu l’enquesta penjada a la pàgina web 
www.vilalbasasserra.cat  
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