NORMATIVA

1. La caminada a Montserrat de l’Escola Pia de Granollers implica un esforç per al qual cal estar preparat. És en aquest sentit
que s’ofereixen 3 itineraris amb un reglament específic per a cadascun d’ell.
2. L’organització es reserva el dret de modificar el lloc de sortida dels participants que surten de Granollers o Castellar;
l’organització també es reserva el dret de fer abandonar la caminada a qualsevol participant en el punt que aquesta decideixi.
El/la caminant que no pugui completar el recorregut per problemes físics o perquè els organitzadors així ho hagin decidit
haurà de ser recollit/da per alguna persona externa a l’organització en el punt que se l’indiqui.
3. Les dades del participants seran emmagatzemades per l’organització en una base de dades per promocionar les properes
edicions. El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades enviant la petició per correu electrònic
a caminadamontserrat@epiagranollers.cat
4. El material obligatori que cal dur és el següent: roba commemorativa, calçat adequat i còmode, peça d’abric, impermeable,
gorra, crema solar, cantimplora i lot (si se surt de Granollers o Castellar).
Els caminants que surten de Granollers no han de portar sopar, mentre que els que comencen a Castellar del Vallès han de venir
sopats.
5. L’activitat està coberta per una assegurança que cobreix els accidents dels participants.
6. Durant la caminada hi haurà un telèfon de contacte (606036377) al qual només es podrà trucar en cas d’urgència.
7. En cas que la caminada no es pugui realitzar (per motius aliens a l’organització com mal temps o altres), aquesta es pot canviar de data o
anul·lar i no es podrà reclamar l’import de la inscripció (tampoc es pot reclamar l’import de la inscripció en cas de donar-se de baixa).
Si el problema només afecta al primer dia (divendres), aleshores s’anul·larà la sortida des de Granollers i Castellar i dissabte només
es farà el tram de Monistrol a Montserrat. D’aquestes incidències se n’informarà oportunament a través dels canals de difusió de
la caminada.
8. La bossa del caminant es lliura el dimecres de la mateixa setmana de la caminada al gimnàs de secundària, a les 17.15 de la
tarda. Qui no pugui venir a recollir-la pot demanar a algú altre que ho faci sempre que l’autoritzi per escrit i aquesta persona
lliuri a l’organització aquesta autorització en el moment de recollir la bossa. La bossa també es pot passar a recollir per l’edifici
de secundària fins dues hores abans de la sortida de la caminada. Qui no hagi recollit la bossa abans de la celebració de la
caminada no podrà reclamar-la posteriorment.
9. Els obsequis que se sortegin només es lliuraran als caminants que estiguin presents en el moment de realitzar-se el sorteig.
10. La participació a la caminada implica l’acceptació d’aquest reglament, així com l’autorització de l’ús d’imatges en el marc
de l’escola. Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

Més informació a www.caminadamontserrat.cat

