
 

NORMATIVA 
 

-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, mares, 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. 

-S'ha de tenir una consideració absoluta per les normes esportives i cíviques de 

respecte de 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'avituallaments. 

-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. 

-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. 

-La celebració d'aquesta activitat està subjecte a les mesures Covid19 vigents en la 

data prevista. 

-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. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONA I DRET A LA PRÒPIA IMATGE 
 
De conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades 
personals i ala lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) us informem que les dades de caràcter personal que ens heu facilitat 
lliure i expressament seran tractades amb la única finalitat de gestionar els serveis públics municipals del 
PME, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques publiques o 
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix us informem que podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallés, Ctra. de Ribes, núm.2 o al correu electrònic 
delegatprotecciodadesesfranqueses.cat. 
 
En relació al dret a la pròpia imatge recollit expressament a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i 
regular a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a ala intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, mitjançant la present inscripció dono lliure i expressament el meu 
consentiment, revocable en qualsevol moment, a fi de poder publicar i/o enregistrar imatges 
corresponents a activitats esportives o socials organitzades pel propi Patronat Municipal d’Esports, i en 
el seu defecte el Club Bàsquet les Franqueses i l’Associació Esportiva Handbol Les Franqueses, entitats 
col·laboradores del Patronat Municipal d’Esports, on apareguin. 

 


