NORMES DE PARTICIPACIÓ
IX CAMINADA POPULAR DE COLLBATO 2016
1. La sortida es farà des de la plaça de l’Era de Collbató, a les 8 del matí del dia 2 d’octubre
de 2016. S’arribarà al mateix lloc.
2. Preus inscripció:
• Socis 4000peus federats FEEC: 9 €
• Socis 4000peus no federats FEEC: 13 €
• No socis federats FEEC: 11 €
• No socis no federats FEEC: 15 €
• Nens i nenes 14 anys o menors no federats FEEC: 11 €
• Nens i nenes 14 anys o menors federats FEEC: 7 €
3. Hi haurà dos recorreguts: un de 24 Km, i un altre de 12 Km. El desnivell màxim és de
423 m pel recorregut llarg, i de 125 m pel curt. A la sortida se us donarà un mapa amb els dos
recorreguts.
4. No és necessari portar menjar. Al llarg del recorregut rebreu aliments i begudes.
5. La caminada no és competitiva, ja que es tracta de passar una estona agradable pels
nostres entorns. Tot i així, el que vulgui la podrà fer corrent.
6. Es poden portar gossos, però hauran d’anar sempre lligats.
7. En acabar tots els participants rebran un entrepà de botifarra o de formatge i una bossaobsequi de record.
8. Per recollir l’acreditació és necessari presentar algun tipus d’identificació, (DNI,
passaport, carnet de conduir), i els que estiguin federats caldrà que presentin també la targeta
vigent de la FEEC.
9. La participació està limitada a 500 inscripcions. Un cop arribat a aquest límit es tancaran
les inscripcions. En cas de que el mateix dia quedessin places, les inscripcions es tancarien ½
hora abans de la sortida.
10. S’entén que tots els participants són conscients dels riscos que comporta la participació
en aquesta caminada. És sota la responsabilitat dels participants informar-se abastament
sobre les característiques i dificultats tècniques de la caminada, i tenir les aptituds físiques
suficients per a participar-hi. Per tant, l'Organització no es farà responsable dels possibles
accidents que es puguin produir per desconeixement dels participants.
11. Cal que tots els participants disposin obligatòriament d’assegurança federativa. L’única
assegurança que s’admet és la de la FEEC modalitat mínima A o B. Cas de no disposar-ne,
4000peus tramitarà la llicència temporal a la FEEC per a caminades, pel que caldrà pagar un
suplement de 4€.
12. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult, que se’n farà responsable i
acompanyarà el menor en tot el recorregut. No s’admetrà en cap cas la participació de nens
sols.
13. Les inscripcions es podran fer on-line, a través de l’enllaç inserit al bloc de l’entitat
4000peus.wordpress.com/caminada-2. També es podran fer presencialment a la seu social
de 4000peus, carrer Pau Bertran 25, de Collbató, tots els dijous des de l’1 de setembre de
2016, entre les 19:30 i les 21 hores. 4000peus es reserva el dret de realitzar inscripcions el
mateix dia de la caminada, en cas de que no s’hagi arribat al límit establert d’inscripcions.
14. Un cop realitzada la inscripció, no es tindrà dret a devolució. En cas de suspensió de la
caminada, només es retornarà el preu de la llicència temporal, cas de que s’hagués sol·licitat.
14. La inscripció a la caminada implica que S’HAN LLEGIT aquestes normes i que
S’ACCEPTEN.

