
MARXA DELS CONTRABANDISTES 2013 
 

REGLAMENT 
 

Aquest reglament és d’obligat compliment per part de tots els participants 
 

L’ingrés de la inscripció, comporta l’acceptació d’aquest reglament 
 
 
La Marxa és oberta a tothom que : 
 

 Es consideri en plena forma física, tècnica i psíquica per afrontar‐la. 

 Que sigui major d’edat o  

 En cas de menors d’edat cal que disposi de l’autorització dels pares o tutors i la 

seva presència durant la marxa 

 Qui hagi formalitzat la inscripció en el termini establert. 

 Que disposi del material personal obligatori per la marxa. 

 
 
Material personal obligatori :  
Aquest material no està pensant només pel vostre ús, sinó també per atendre incidències d’altres 
participants si es dóna el cas. 
 

 Menjar i aigua suficient. 

 Roba de muntanya, paravent o impermeable i calçat adequat 

 Telèfon mòbil (es pot compartir número amb companys). 

 Material i productes de protecció solar. 

 Farmaciola i manta tèrmica. 

 Frontal o llanterna 

 Xiulet 

 
 
Sobre els Controls  : 
 

 En els casos en que el participant arribi més tard al tancament del control, serà 

traslladat al següent control o a l’arribada segons els casos. 

 Si cap participant abandona, ho haurà de notificar a un control o bé trucant per 

telèfon a l’organització (no WhatsApp ni SMS) 

 Als controls trobareu aigua i fruita. 



Sobre la Seguretat : 
 

 Cada participant o fa sota la seva responsabilitat i de cap manera, els 

organitzadors seran responsables de possibles accidents o conseqüències per 

contraindicacions mèdiques, o danys a tercers causats pels participants. 

 En cas d’accident comunicar‐ho a l’organització i aquesta trucarà als serveis 

d’emergència si s’escau. 

 Si les condicions meteorològiques empitjoren durant el transcurs de la Marxa, 

l’organització pot aturar els participants als controls. 

 Al ser un recorregut obert, el participant haurà d’extremar les precaucions en 

trams d’asfalt i/o zones de pastura amb bestiar. 

 Durant la marxa nocturna serà obligatori marxa en parella com a mínim. 

 És una marxa per terreny de muntanya, pel qual és recomanable tenir nocions 

d’orientació i interpretació de plànols. 

 Si no es té experiència, caldrà comunicar‐ho a l’organització i aquesta, facilitarà 

un acompanyant o grup, on es podrà afegir per fer la marxa. 

 
 
Comportament i Respecte : 
 

 La Marxa dels Contrabandistes no és una cursa ni competició. 

 No llencem deixalles. Als controls trobareu punts on deixar les que genereu i les 

que aneu trobant pel camí. 

 Respectem a la resta de participants, col·laboradors i organitzadors i d’altres 

persones que puguem trobar. 

 Si trobem tanques o portes pel bestiar, deixem‐los com els hem trobat. 

 Els gossos no podran pujar als autocars 

 

Protecció de dades : 
 

 Les dades recollides en el formulari d’inscripció, seran introduïdes en una BBDD 

propietat dels Ajuntaments de Castellar de n’Hug i d’Osseja. 

 L’organització es reserva el dret de les imatges, prenent i recopilant fotografies, 

vídeos i altres, així com utilitzar–lo per anuncis, relacions públiques o qualsevol 

altre propòsit periodístic.  


