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REGLAMENT MARXA DEL PELEGRÍ: 

1. La MARXA DEL PELEGRÍ és una caminada popular no competitiva oberta a tota aquella persona que 

ho desitgi sempre que estigui correctament inscrita, tant en temps com en forma. La participació a 

la prova és voluntària, sota la responsabilitat i propi risc dels participants. 

2. Amb la vostra inscripció declareu que compliu amb els requisits mínims (físics, tècnics i materials) 

per poder realitzar la MARXA DEL PELEGRÍ. Tanmateix allibereu a l’organització de qualsevol 

perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la vostra participació en aquesta activitat, 

assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per participar 

en aquesta prova. Així doncs, en el moment de formalitzar la inscripció, manifesteu trobar-vos 

físicament aptes per a la prova. 

3. És obligatori realitzar la prova amb la polsera acreditativa. En cap cas l’organització es 

responsabilitza de les persones que realitzin el recorregut sense la polsera, ni tindran dret a cap 

avituallament. 

4. El recorregut estarà degudament senyalitzat. L’organització es reserva el dret de modificar els trams 

que cregui convenients, així com anul·lar la prova si ho considerés oportú. 

5. L’organització no es responsabilitza dels participants ni de cap incidència que pugui haver-hi, ni 

abans que l’equip d’obertura de la caminada ni després que l’equip de tancament passi pels 

diferents punts de control i d’avituallament. 

6. Si patiu un accident o trobeu algun participant accidentat notifiqueu-ho al control més proper o 

truqueu al telèfon d’emergència de la prova: 609.011.763 (indiqueu el punt quilomètric). 

7. Si heu d’abandonar la prova, convé que ho feu en un punt de control de l’itinerari. 

8. Els/les participants han de ser respectuosos i cívics amb el medi ambient. Recolliu i emporteu-vos 

les deixalles que pugueu generar i respecteu l’entorn per on passeu. 

9. Els/les menors d’edat hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n responsabilitzi. 

10. Els pares, mares i/o tutors legals dels menors d’edat (18 anys) hauran d’entregar una  autorització 

signada del/la menor en el moment de recollir la polsera acreditativa. És recomanable apuntar a la 

polsera acreditativa un telèfon de contacte. 

11. Durant la prova els gossos han d’anar lligats en tot moment. Només es pot utilitzar el servei de 

transport amb animals de companyia si es compleixen les normés d’ús de FGC. És a dir que els 

gossos han de dur morrió i han d’estar subjectats amb una corretja des del moment en què 

s’accedeix a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies però 

en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei no 
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poden ser conduïts per menors de 16 anys. El gossos pigall podran circular lliurement sempre que 

vagin acompanyats dels seus propietaris o posseïdors. El trasllat es farà amb les condicions d’higiene 

i seguretat adients i amb la documentació pertinent. 

12. L’organització informa que els carrers i camins són oberts al pas de vehicles i caldrà transitar 

respectant les normes del reglament general de circulació, així com obeir les indicacions de 

l’organització abans i durant la prova. 

13. L’organització es reservarà el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el 

transcurs de la prova. En cas de mal temps o causes majors, l’organització decidirà moments abans 

de l’hora de la sortida si modifica el recorregut i/o suspèn la prova. En cas de suspensió de la prova 

no es retornaran els diners de la inscripció. No obstant, es guardarà l’obsequi a tots els participants 

inscrits i ja es concretarà quan i on es podrà passar a recollir. 

14. Si no es participa a la prova, en cap cas es retornaran els diners de la inscripció ni es podrà cedir 

aquesta a una tercera persona. 

15. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, us informem que les dades d’identificació personal que heu facilitar per formalitzar la 

inscripció són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer automatitzat confidencial a fi i 

efecte de rebre informació de la programació de futures activitats. Si desitja consultar-les, rectificar-

les o cancel•lar-les ho ha de comunicar a la Oficina de Turisme de Manresa per correu electrònic 

turisme@manresaturisme.cat o per escrit a la següent adreça: Pl. Major, 10 – 08241 Manresa. 

16. Caldrà complir totes les mesures sanitàries i de seguretat marcades pel Procicat que siguin vigents 

en el moment de realització de la marxa.  

17. Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest Reglament. Així mateix amb la vostra inscripció concediu 

permís total a l’organització per a l’ús de fotografies, vídeos, pel·lícules o qualsevol altre mitjà de 

comunicació, així com el dret a fer-ne l’ús publicitari que es consideri. 
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