
REGLAMENT DE LA CAMINADA  /  BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ - 2018 
 

1 Horari de sortida de la   caminada: 8:30h  
2 El recorregut, de dificultat mitjana d’ aproximadament uns 10 Km s’efectuarà per camins de 

terra i pel terme Municipal de Sant Andreu de Llavaneres. El recorregut serà obert al 
trànsit de vehicles. 

3 El control d’arribada es tancarà a les 12h. 
4 Marxa oberta a tothom sense distinció de categoria, edat, sexe o nacionalitat i 

destinada a promoure el mon de l’esport 
5 Tant sols es permetrà seguir la marxa als vehicles assenyalats per l’organització 
6 L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, els horaris, la durada, etc. 
7 La secció organitzadora declina tota responsabilitat en quan als perjudicis morals o materials 

que la participació de la prova pugui reportar. 
8 Igualment, l’organització es reserva el dret de limitar el nombre de participants, si al seu 

criteri, ho fessin aconsellable circumstàncies tals com la seguretat dels participants o 
altres. 

9 L’organització no es fa responsable dels actes incívics que puguin cometre els 
participants 

10 Tothom que finalitzi la marxa, rebrà esmorzar. 
11 No es permet la sortida abans de l’horari marcat, no assegura trobar els avituallaments i 

controls previstos durant el recorregut. 
 

INSCRIPCIONS 
 

El mateix dia - des de les 7,30 h 
PREU 5€ 

 
Més informació, recorregut i butlleta d’inscripció a www.llavaneres.cat i 
www.elcasal.entitatsllavaneres.cat 
 

Nota.- Accepto el Reglament de la marxa de Muntanya de Llavaneres, I  faig constar que participo sota la meva 
total responsabilitat. 
En cas de que el/la participant sigui menor, la responsabilitat recaurà sobre pares o  tutors. 
 
Signatura 

 

 
Col·laboren:                                  
                                                                        Amb el support: 

 



Aquest any 
només 

caminadors 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Inscripcions: 
 

El mateix dia: a partir de les 7.30h 
 

Sortida i arribada a El Casal de 
Llavaneres 
 

Organitza: Secció esportiva del Casal 
Telf.- 93.792.88.10 de 17.00 a 20.00 h 
www.elcasal.entitatsllavaneres.cat 

 

 

Nom 
 

Home 
 

dona 
 

Cognoms 
  

Edat 
                               Telèfon  

Informació Inscripcions: 

Secretaria de El Casal – De dimarts a divendres de 17,00 a 20,00 h   telf.- 
93.792.88.10  

Regidoria d’esports de l’Ajuntament – telf. 93.702.36.44 


