34ª PUJADA A PEU
A MONTSERRAT
SALESIANS MATARÓ

DIVENDRES 22 D’OCTUBRE 2021
LLOC DE TROBADA: PORTERIA DE L’ESCOLA
SALESIANS DE MATARÓ 21:30h
PREU: ADULTS 18 €
ALUMNES DE L’ESCOLA 15 € (Edat mínima 14 anys)
El número de participants es limitarà a 120 persones
respectant l’ordre d’inscripció.

INSCRIPCIONS A LA PORTERIA DEL COL·LEGI
FINS DIMECRES 20 D’OCTUBRE A LES 19 HORES
TEL. 93 757 84 89
15 LUMNES COL·LEGI 12 €

I
EL DIA

34ª SORTIDA: MATARÓ – MONTSERRAT

Serà amb autocar, des del col·legi fins a Terrassa.
Els cotxes no podran aparcar dins del recinte de l’escola.
Ordre de funcionament:
1.- Passar llista i entregar l’obsequi de l’esdeveniment.
2.- Petita pregària i darreres instruccions.
3.- Pujarem al autocar direcció a Terrassa.
4.- Arribada a Terrassa: Començarem a caminar aprox. a les 12 de la nit.
Durant el recorregut, es faran 3 parades per beure i reagrupar-nos d’uns quinze
minuts aproximadament.
Primera parada: Temps per reagrupar-se i per donar beguda als participants.
Segona parada: Es donarà fruita, beguda i cafè pels que vulguin.
Tercera parada: Hi haurà assortiment de pastes, cafè, xocolata i beguda.

L’ARRIBADA A MONTSERRAT:
Està prevista a partir de les 7:00h del matí.
Aconsellem roba de recanvi per canviar-se a dalt.
A les 7:30h es realitzarà l’ofrena floral a D. Bosco.

LA TORNADA:
Sortirem de l’aparcament d’autocars de Montserrat a les 8:00H per arribar a Mataró
aproximadament a les 10:30H de Dissabte

EL PAGAMENT:
Es farà efectiu en el moment d’inscriure’s a la porteria del col·legi. DATA MÀXIMA
D’INSCRIPCIÓ: DIMECRES 20 D’OCTUBRE FINS LES 19:00h. A PARTIR DE
AQUESTA DATA NO ES RETORNARAN ELS DINERS DE L’INSCRIPCIÓ.

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre les normes
d’aquest esdeveniment.
Que em trobo en condicions físiques adequades per participar voluntàriament en
aquesta caminada.
Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat,
tals com: les condicions climàtiques (pluja, vent, temperatura extrema, etc…) així com
qualsevol tipus de col•lisió amb objectes, persones i/o animals que es produeixin
durant tot el recorregut.
La caminada podrà ser suspesa o modificada en cas d’inclemències meteorològiques, si
així ho determinés l’organització. La quota d’inscripció només serà reemborsada -en la
part que sigui possible- si l’activitat queda anul•lat per part de l’organització.
Si s’anul·la la sortida, es comunicarà a la porteria de l’escola.
Autoritzo a l’organització de l’esdeveniment a utilitzar qualsevol fotografia, filmació,
gravació o qualsevol altra mena d’arxiu de la meva participació en aquesta caminada.
Complir els protocols d’actuació contra la propagació de la Covid-19:
Portar mascareta si no es pot mantenir la distancia de seguretat de 2 metres durant
el recorregut.

REGLAMENT
Inscripció limitada a 120 participants
És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer aquesta
activitat.
L’itinerari estarà degudament senyalitzat i controlat pel personal de l’organització.
Cal tenir cura i respectar l’entorn natural on es desenvolupa aquest recorregut.
Recordem que transcorre per urbanitzacions i zones de muntanya. Respectarem el
descans de les persones, no farem soroll ni parlarem alt, sobretot en els llocs
habitats.
Ningú no passarà davant del cap de marxa ni es quedarà més endarrerit que l’equip de
cua.
Les deixalles que generem durant la marxa les guardarem a la motxilla i les llençarem
a les bosses que hi haurà preparades a les parades d’avituallament.
Qualsevol incident durant la marxa, o si algú vol abandonar, s’haurà d’informar a algun
membre de l’organització.
L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels participants.Tots
els participants, hauran de tenir cobert el risc d’un possible accident (caldrà portar la
targeta sanitària).
La participació en aquesta caminada suposa l’acceptació d’aquestes normes

AGRAÏMENTS:

Donem les gracies a totes les persones i empreses que un cop més
ens han ofert la seva col·laboració per a la realització de la
34ª Pujada a Montserrat.

PERSONAL D’AVITUALLAMENT
GUIES VOLUNTARIS
SALESIANS MATARÓ
Avda. Puig i Cadaflach, 80
08303 Mataró
Tel. 93 757.84.89

www.mataro.salesians.cat
ampa.mataro@salesians.cat

