REGLAMENT DE LA 15a CAMINADA NOCTURNA DE RUBÍ - 2022
1.

La Caminada Nocturna de Rubí és una activitat de lleure no competitiva, sense ànim de lucre i
oberta a tota persona, amb inscripció prèvia. L’organitzen l’Associació Rubí d’Arrel i el Centre
Excursionista de Rubí, amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat i de L’AJUNTAMENT
DE RUBI. i la seva fita és divulgar el territori natural i rural de Rubí quan el sol decau i comença
la nit.

2.

Degut a les circunstancies actuals les inscripcions en aquesta edició estan limitades a 500
persones. Les persones menors d’edat es poden inscriure a la Caminada Nocturna de Rubí sempre
que el tutor legal ompli la fitxa d’autorització. Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats
durant tota l’activitat d’una persona adulta inscrita a la Nocturna i designada pel tutor legal, que
se’n farà responsable.

3.

Les quotes d’inscripció són de 6 € per als adults i de 3 € per als menors de 14 anys, i donen dret
a: 1) participar a l’activitat; 2) rebre el dorsal ; 3) disposar de l’avituallament líquid en acabar la
caminada; i 4) disposar de la cobertura de l’assegurança per accidents contractada per
l’organització.

4.

La inscripció a la Caminada Nocturna de Rubí és personal i intransferible. No s’admetran
devolucions, per cap causa, de l’import de la inscripció.

5.

El període d’inscripció serà del 20 al 29 de setembre (o fins que s’acabin les inscripcions), a
través de la pàgina web del Centre Excursionista de Rubí (www.rubicer.cat).

6.

Les persones inscrites hauran de recollir el dorsal del 3 al 5 d’octubre al CRAC (C/ St. Joan, 1)
entre les 18h i les 21h, i s’haurà de mostrar el DNI, el justificant de la inscripció i lliurar l’autorització
dels tutors en el cas dels menors.

7.

Amb la inscripció, la persona participant declara que disposa d’un nivell de condició física i de
salut suficient per fer l’esforç que implica la realització de qualsevol dels recorreguts que es
detallen al punt 12, i assumeix, per tant, que participa a la Caminada Nocturna sota la seva
responsabilitat.

8.

No es pot participar a la Nocturna sense dorsal, que és personal i intransferible, i que s’haurà de
portar ben visible durant tot el recorregut. El dorsal incorpora les marques de pas, i s’ha de mostrar
a la sortida, al control de pas i a l’arribada, i sempre que ho requereixi el personal de l’organització.

9.

És obligatori portar lot o frontal, beguda, calçat adequat per a camins de muntanya, roba
d’abric i impermeable (segons la previsió meteorològica) per ser autosuficients en cas necessari. I
cal portar telèfon mòbil amb la bateria carregada.

10. Les entitats organitzadores de la Caminada Nocturna de Rubí - 2022 destinaran un 1 € de cada
inscripció al projecte de recuperació i restauració d’espais rurals que les entitats porten a
terme.
11. La sortida de la Caminada Nocturna de Rubí - 2022 serà a l’Escola Rivo Rubeo (C/ de la Gràcia, S/N),
entre les 19.30h i les 20.30h. En el control de sortida es registrarà l’hora de sortida dels
participants i es lliurarà el plànol del recorregut. L’arribada serà al mateix punt. L’organització
tancarà el control d’arribada a la 00h de la matinada.
12.

Amb relació al recorregut, les persones participants podran optar per dues alternatives dins de la
mateixa caminada: l’itinerari CURT, d’uns 7 km, i l’itinerari LLARG, d’uns 11 km. Hi haurà un

punt de tria, en el km 3.9, en el que caldrà optar per un o l’altre itinerari. L’organització podrà
establir un horari de tall del recorregut llarg en aquest punt.
13. Durant el recorregut hi haurà punts de control, amb personal de l’organització per orientar i donar
suport a les participants.
14. Les participants hauran de respectar les indicacions de la senyalització del recorregut:, senyals
de plàstic de bandes grogues i negres amb punts reflectants (que indiquen continuïtat i creus que
prohibeixen el pas) i cintes i estaques d’abalisament (que indiquen perill). També hauran de seguir
les indicacions del personal de l’organització.
15.

L’organització ha adoptat totes les mesures sanitàries i de seguretat al seu abast, per la
màxima protecció de les participants i no es fa responsable dels accidents o danys que puguin
patir les participants i/o tercers durant l’activitat però vetllarà per evitar-los. Però la
responsabilitat i el bon criteri dels mateixos es fonamental perquè a questes mesures obtinguin el
resultat desitjat.

16.

El mal temps no serà obstacle per dur a terme la Caminada Nocturna, però podrà ser
modificada o anul·lada abans de la sortida o durant el transcurs d'aquesta si l'organització ho
considera oportú.

17.

Les participants que, per qualsevol motiu, abandonin la Caminada Nocturna ho hauran de
comunicar a qualsevol membre de l’organització (al dorsal s’indica com fer-ho).

18.

Les participants hauran de tenir un respecte absolut per les normes de convivència més
essencials de companyonia, de suport a persones accidentades i de respecte a la flora i fauna i
als camins, masies, boscos, conreus i altres propietats per on passi la Caminada Nocturna.

19.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’incorporaran en el corresponent fitxer
automatitzat que gestiona el Centre Excursionista de Rubí en les funcions que li són pròpies, i
només seran cedides a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. El responsable
del fitxer és el Centre Excursionista de Rubí, entitat a la qual podeu dirigir-vos per exercir el vostre
dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició que siguin
utilitzades mitjançant comunicació escrita.

20. La inscripció a aquesta activitat implica la cessió dels drets d’imatge a les entitats organitzadores,
que podran fer públiques, sense cap ànim de lucre i només amb la finalitat de divulgar aquesta
activitat, les imatges captades en el decurs de la Nocturna.
21.

En cas d’accident, les participants o acompanyants s’hauran de comunicar amb l’organització al
telèfon 693057554 i/o hauran de trucar al 112, per activar el dispositiu d’emergència.

22.

L’organització no es farà responsable de les persones que no s’hagin inscrit a l’activitat.

23.

Pel sol fet de participar i inscriure’s a la Caminada Nocturna i Solidària de Rubí s’accepta
aquest reglament. Els temes als quals no es fa referència queden a discreció de l’organització.
Rubí, 9 de setembre de 2022

