CAMINADA AECC EN MARXA A SANT GUIM DE
FREIXENT
1. La caminada tindrà lloc el dia 12/05/2019 i l’hora de sortida serà les 9:00h des
de l’Agrobotiga Sikarra Nostra de Sant Guim de Freixenet.
2. El recorregut, de 10Km aproximadament.

Serà un recorregut circular i fàcil, l’avituallament

serà a la Rabassa.
3. Inscripcions obertes amb places limitades a 200 persones a 10€ la inscripció: inclou motxilla
o samarreta, avituallament, obsequis i assegurança.
Inscripcions presencials: A partir del 25 d’abril a l’agrobotiga Sikarra Nostra de Sant Guim de
Freixenet (de dimecres a diumenge de 08h a 15h) i els dies 7 i 9 de maig de 19h a 21h a la seu
del Centre Excursionistra de La Segarra, al carrer major de Cervera.
També el mateix dia de la caminada mitja hora abans de la sortida, 08:30h.
Inscripcions online a partir del dia 25 d’abril.
4. El lliurament de les motxilles o samarretes es farà el mateix dia de la caminada per les
inscripcions online i per les presencials en el mateix moment de la inscripció
És obligatòria la presentació del resguard de la inscripció que s’enviarà per mail.
5. No es permetrà realitzar la inscripció fora dels terminis marcats anteriorment.
6. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als perjudicis morals o materials que la
participació de la prova pugui reportar.
7. L’organització no es fa responsable dels actes irresponsables que puguin cometre els
participants, tot i que vetllarà en tot moment i dins de les seves possibilitats pel comportament
cívic i el desenvolupament normal de la caminada.
8. Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Queden exclosos els casos d’un patiment latent, imprudència, no compliment de les lleis, etc…
. També queden exclosos els casos produïts per desplaçament a/o des del lloc en què es
desenvolupa la caminada. L’organització posarà els mitjans que té al seu abast per garantir la
seguretat dels participants i aquests hauran de complir amb les normes de circulació vigents i
obeir a qualsevol indicació que els puguin fer els agents de seguretat i qualsevol persona que
formi part de l’organització.

L’AECC també ha subscrit una pòlissa d’assegurança d’accidents per a tots els participants
inscrits.
9. Tan sols es permetrà seguir la marxa als vehicles assenyalats per l’organització.
10. L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, els horaris, la durada i qualsevol
altre element necessari per garantir la seguretat o el bon desenvolupament de l’esdeveniment.
11. Igualment, es reserva el dret de limitar el nombre de participants, si al seu criteri ho fessin
aconsellable, circumstàncies tals com la seguretat dels participants.
12. En cas d’inclemències meteorològiques que impedeixin realitzar l’activitat a peu,
l’organització no retornarà els diners de la inscripció.
13. En cas de no poder assistir a la caminada, l’organització no retornarà els diners de la
inscripció.
14. La inscripció comporta l’autorització a l’organitzador i patrocinadors per a la gravació dels
participants per qualsevol mitjà, així com la cessió dels seus drets d’imatge en els diferents
suports per donar-los ús publicitari, incloent-hi la seva difusió per qualsevol mitjà, sense dret a
rebre compensació econòmica alguna.
16. No hi ha control d’arribada ni sortida, es tracta de caminar tots junts, de parlar, conèixer i
gaudir de la vetllada.
17. La caminada és oberta a tothom sense distinció de categoria, edat, sexe o nacionalitat i
destinada a promoure l’esport i una vida més saludable.

