
Diumenge, 9 d’octubre de 2022

On line:  http://caminsconesa.blogspot.com  (http://www.tretzesports.org/) 
 hi ha reglament i formulari d’inscripció fins el dijous 6 d’octubre  a les 24 hores   
 PREU: 5 euros.  Els menors de 14 anys inscripció gratuïta

Presencial:  El mateix dia de la caminada. Preu 10 euros

+ informació: http://caminsconesa.blogspot.com o  
 tel. 690 694 291 (Jordi) 638 600 548 (Ramon).

La inscripció es tancarà el dijous 6 d’octubre a les 24 h. o quan s’arribi als 400 inscrits.

  8.00h  Entrega de dorsals
  8.45h  Informació i control de sortida
  9.00h  Inici de la caminada

  1  La caminada popular està limitada a 400 participants.
  2   Els menors de 14 anys els serà necessària l’autorització dels pares o tutors legals.
  3  Els itineraris estaran degudament senyalitzats amb cintes.
  4  En cas de mal temps o d’altres imprevistos, l’organització podrà plantejar un reco-

rregut alternatiu per a garantir la seguretat dels participants.
  5 Hi haurà servei d’ambulància i serveis a la zona d’arribada.
  6  L’organització no es fa responsable dels danys o lesions patides pels participants. 

Se suposa una bona condició física per part del participant per a prendre part  
a la prova.

  7 Tot participant autoritza cedir els seus drets d’imatge a l’organització per a ser 
utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context  
de la cursa.

  8 Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades  
per què els participants rebin informació de noves edicions de la prova.

  9  Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.

Mesures Covid-19 vigents en el moment de la Caminada



Preu: 5 euros. Els menors de 14 anys inscripció gratuïta
No us la perdeu! Comptem amb tots vosaltres!
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