CENTRE
EXCURSIONISTA
GARRIGUENC

15 de març de 2020

49a Travessa Viladrau – La Garriga (Recorregut de 31 km)
2a Travessa Collformic- La Garriga (Recorregut de 22 km)
Sortida
De l’aparcament de la Sínia de La Garriga, el primer
autocar sortirà a partir de 2/4 de 6 i fins 2/4 de 7 del
matí, per la Viladrau-La Garriga.
De l’aparcament de la Sínia de La Garriga, el primer
autocar sortirà a partir de 2/4 de 7 del matí , per la
Collformic -La Garriga.

Reglament de Participació
✓

La travessa sencera, el recorregut de
31km, està programada en un temps
de 7 h, després d’una hora més tard es
tancaran tots els controls.

✓

L’entitat es reserva el dret d’efectuar les
oportunes modificacions si escaiguessin.

✓

L’esmorzar i altres avituallaments van a
càrrec de l’entitat.

✓

No es permet portar gossos a l’autocar.

✓

Serà motiu de desqualificació no portar
la signatura de tots els controls de pas.

✓

Cada participant que hagi passat tots els
controls i arribi en menys de set hores,
tindrà dret a un obsequi.

✓

El darrer control, a la plaça de l’Església
es tancarà a les 3 de la tarda.

✓

L’entitat no es fa responsable del que
pugui succeir a qualsevol dels
participants.

✓

Cal tenir l’assegurança federativa al
corrent de pagament.

✓

En cap cas es tornarà l’import de la
inscripció.

Arribada
A la plaça de l’Església. El control es tancarà a les 3 de
la tarda.
Senyalització
De la Barita fins l’Erola amb marques blanques. De
l’Erola fins la C-17 (antiga nacional 152), al costat de la
fàbrica Sati amb marques de color carabassa. Després
cal resseguir la carretera fins al poble.

Preus
SOCI CEG

18€

FEDERAT

20€

NO FEDERAT 22€

Inscripcions ( fins el dia 06/03/20)
Presencial
Centre Excursionista Garriguenc
Plaça Mossèn Jaume Oliveras, 1
Telèfon 93 871 66 93
Els dimarts de 20 a 22 h i els divendres de 20 a 22 h
Online
Web: inscripcions.feec.cat

Notes molt Importants
1. Els participants agafaran els autocars que sortiran de
l’aparcament de la Sínia i els duran fins la Barita de
Viladrau o a Collformic. Per pujar a l’autocar caldrà
portar, imperativament, el comprovant de la
inscripció. A l’accedir al vehicle es lliurarà el full de
ruta.
2. La inscripció s’iniciarà l’1 de febrer.
3. El límit de participants s’ha fixat en 1000. Tothom hi
pot prendre part però es recomana un mínim de
preparació i d’aptituds físiques.

