
1.La travessa VILADRAU – LA GARRIGA és una prova no compe va, oberta a tothom  i que té per objec u
donar a conèixer un recorregut de gran bellesa travessant tot el cor del  Montseny. 
Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats per un major i haver presentat degudament completat i
signat el document d’autorització per a menors,abans de pujar a l’autocar. El document està disponible al
final d’aquest document.

2. D’acord amb la norma va que regula les ac vitats en el medi natural, l’organització no admetrà cap
par cipant  sense  federar  (tarja  FEEC).  Els  par cipants  no  federats  a  la  FEEC  quedaran  coberts  per
l’assegurança d’accident contractada per l’organització.

3.Per tal de ser respectuosos amb el medi ambient, NO HI HAURÀ GOTS EN ELS AVITUALLAMENTS, cal que
tothom en por  de casa.

4.La distància total del recorregut és de 31 quilòmetres des de Viladrau i 22 quilometres des de Collformic.
L’i nerari estarà totalment marcat, de la Barita fins l’Erola amb marques blanques. De l’Erola fins la C-17, al
costat de l’an ga fàbrica Sa  amb marques de color carabassa. Després cal resseguir la carretera fins al
poble.

5.La sor da serà des de l’aparcament de la Sínia de La Garriga, el primer autocar sor rà a par r de 2/4 de 6 i
fins 2/4 de 7 del ma . Primer per la Viladrau-La Garriga i seguidament per la Collformic-La Garriga.  No es
permeten animals a l’autocar.

6.Controls i avituallaments:
Control de sor da a La Garriga
4 punts d’avituallament al llarg del recorregut
Control d’arribada 

Serà imprescindible haver passat per a tots els controls, per poder obtenir el record de la caminada.

7.En els avituallaments no es pot tocar ni agafar res  sigui  sòlid o líquid. L’organització  farà  entrega dels
productes a cada par cipant.

8.Els par cipants no seran evacuats de cap punt de l’i nerari a excepció d’una emergència jus ficada que
requereixi serveis mèdics o rescat.

9.Els par cipants han de ser conscients que si  abandonen la prova ho han de no ficar als  membres de
l’organització o al telèfon 629294514 o en el punt de control o avituallament més proper. Però si es dóna el
cas, cadascú haurà de buscar pel seu compte el mitjà de transport per retornar al seu domicili o a La Garriga.

10.El mal temps no serà obstacle per la celebració de la caminada, si  bé l’organització, excepcionalment
podrà  suspendre  la  prova  o  modificar  el  recorregut.  L’organització  no  assumirà  cap  responsabilitat  ni
retornarà l’import de la inscripció si la caminada queda suspesa o ajornada per causes de força major.
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11.La no par cipació no implica la devolució de l’import de la inscripció. L’obsequi es guardarà durant 5 dies
al CEG. Es podrà anar a recollir el divendres de 20.00h a 21.00h

12.L’hora màxima d’arribada al darrer control, a la plaça de l’Església serà a les 15h i a par r d’aquesta hora
es donarà la caminada per acabada i no es garanteix l’assistència en els controls, tot i així es vetllarà per
intentar garan r la seguretat dels par cipants.

13.Hi haurà un equip escombra i qualsevol par cipant que sigui avançat per l’equip escombra se’l convidarà
a  abandonar  la  caminada  en  considerar  que  no  podrà  complir  amb  l’horari  de  tancament  dels
avituallaments.

Disposicions finals:

1.Cal  estar  degudament  preparat  per  fer  aquesta  caminada.  L’organització  es  desvincula  dels  possibles
accidents, dany que rebin o causin els par cipants, o possibles pèrdues d’objectes personals, si bé es vetllarà
per evitar-los.

2.Es  realitzaran reportatges  fotogràfics  o  de  vídeo  durant  el  desenvolupament  de  la  caminada  que  es
divulgaran a les xarxes socials habituals. La inscripció o par cipació a la Travessa Viladrau-La Garriga implica
la cessió dels drets d’imatge de les persones inscrites o par cipants. El  Centre Excursionista  Garriguenc
podrà publicar imatges de l’ac vitat per qualsevol mitja, paper o informà c, sense requerir-ne l’autorització
expressa dels par cipants, comprometent-se a fer-ne un ús responsable i sempre respectant l’honor de les
persones.

3.El fet d’inscriure’s a la Travessa representa l’acceptació d’aquest reglament. Qualsevol altre cas que no
es gui previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

4.Demanem  a  tots  els  par cipants  que  nguin  en  compta  no  llençar  deixalles  pel  camí,  i  que  siguin
respectuosos amb la natura. Penseu en els propietaris que molt amablement ens deixen gaudir de l’entorn.

5.El Centre Excursionista Garriguenc es reserva el dret d’admissió.

6.Atesa la situació especial del COVID19, aquesta caminada queda afectada per la norma va vigent. Per
tant, tots els par cipants es comprometen a respectar-la, complir amb els protocols establerts i seguir les
indicacions dels responsables de l'organització. Durant la caminada es guardaran les distàncies de seguretat. 
La prevenció i contenció de la COVID19 és responsabilitat de tots/es 

7.En compliment  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13 de  desembre,  de  Protecció  de Dades  de Caràcter
Personal  (LOPD),  les  dades  personals  subministrades  al  Centre  Excursionista  Garriguenc  a  través  de
qualsevol mitjà, ja sigui presencial o informà c (pàgina web, correu electrònic o qualsevol altre mitjà) seran
tractades de forma confidencial i  passaran a formar part de l’arxiu automa tzat del Centre Excursionista
Garriguenc, el qual ha estat degudament registrat a l’Agencia Española de Protección de Datos.
Les  dades  personals  seran  u litzades  per  a  ges onar  la  inscripció  a  l’ac vitat  i  per  a  sol·licitar-ne
l’assegurança si s’escau. Aquestes dades seran conservades amb l’únic objecte de realitzar les tramitacions
necessàries, i per a tenir un mitja de contacte es cas necessari d’haver de trametre informació relacionada
amb l’ac vitat.

Els  tulars  de  les  dades subministrades podran exercir  els  seus  drets  d’accés,  rec ficació,  cancel·lació i
oposició, segons el que disposa la LOPD. Aquest dret el podran exercir mitjançant l’enviament d’un carta o
correu electrònic a la secretaria de l’en tat indicada el nom i DNI del demandant.



AUTORITZACIÓ  PER  A  MENORS  DE  18  ANYS  PER  A  PARTICIPAR  EN
L’ACTIVITAT  TRAVESSA  VILADRAU-  LA  GARRIGA, ORGANITZADA PEL
CENTRE EXCURSIONISTA GARRIGUENC 

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització al Centre Excursionista Garriguenc (CEG) per a tractar-les,
d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Direc ves
95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi del CEG, per poder dur a terme les funcions que té encomanades
segons el seu Estatut, així com per a què les pugui cedir a aquelles en tats públiques i privades a les que hi
es gui obligat per impera u legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que ngui prèviament
concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre persones.

DOCUMENT PER DESCARREGAR


