
16a Caminada Popular 

Les Franqueses del Vallès 

REGLAMENT 2018 (Diumenge 6 de maig) 

 

• L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la caminada significa que el participant disposa d’un nivell de 

condició física i salut suficient per afrontar l’activitat i, per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat. 

 

• Les persones inscrites menors d’edat o discapacitades hauran d’anar acompanyades de pares, tutors legals o en, 

el seu defecte, per una persona adulta. 

 

• El Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de les Franqueses no es fan responsables dels accidents o altres 

perjudicis morals o materials que puguin patir o causar els participants durant la caminada. 

 

• la natura i de les propietats, masies, camins, conreus... per on passa la caminada. No embruteu. Dipositeu les 

deixalles en els punts de recollida de brossa que trobareu en les zones d’avituallament. 

 

• L’itinerari estarà totalment senyalitzat. El recorregut s’ha de fer pel tram marcat. Per aquest motiu s’establiran els 

controls que es considerin adients. L’itinerari ha estat preparat exclusivament per a aquesta caminada i restarà 

marcat solament durant la seva celebració. 

 

• Els participants hauran de seguir obligatòriament les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. 

 

• Queda absolutament prohibit fer foc. 

 

• Els animals domèstics han d’anar sempre lligats. És obligada la recollida dels seus excrements. 

 

• Una vegada fet el pagament, el Patronat Municipal d’Esports no està obligat a fer cap retorn de l’import pagat. 

 

• D’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades 

facilitades al Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses s’utilitzaran només amb finalitats d’informació, 

comunicació de les activitats esportives i socials, així com per a gestions administratives pròpies relacionades amb 

la participació en les activitats. No es cediran dades a cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el 

consentiment exprés de la persona interessada. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 

de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, el Patronat Municipal d’Esports de Les Franqueses podrà 

publicar fotografies i/o enregistraments d’imatges corresponents a la caminada. 

 

• Només en cas de condicions meteorològiques molt adverses o d’altres causes de força major, se suspendrà la 

caminada. En qualsevol cas, serà l’organització qui comunicarà la suspensió mitjançant les xarxes socials des dels 

comptes de facebook i twitter del Patronat Municipal d’Esports. 

 

• El fet d’inscriure’s a la caminada representa l’acceptació total d’aquest reglament. 

 

• Tot allò que no estigui previst serà resolt per l’organització. 

 

• El Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Les Franqueses agraeix la vostra participació. 


