
 

 

 

 

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

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

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

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

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

e-mail: ......................................................... 
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*Núm. de participant 
(omplir organització) 

Signo i accepto les bases 
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BASES 

*Els dos recorreguts s’inicien junts, trobareu un 
punt on escollir el itinerari que vulgueu, llarg amb 
3 avituallaments o curt amb 2.  

*El lloc de sortida serà a la Plaça de l’Església, on 
a les 8h del matí es donarà la sortida. Per una 
millor organització i per evitar problemes no es 
podrà inicia abans del tret de sortida. 

*Durant el corregut hi haurà assistència sanitària 

*L’arribada serà al mateix lloc de la sortida on 
s’oferirà l’esmorzar. 

*La caminada discorre dins el Parc Natural del 
Montnegre i Corredor. Respecteu l’entorn natural i 
eviteu sortir de la ruta marcada. 

*Es prega dipositeu les deixalles als contenidors 
situats en els avituallaments. 

*L’organització no es fa responsable dels danys 
que puguin patir els participants 

*Els camins estan oberts a la circulació. 
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