
 

  

  

                             

                             Full d’inscripció individual 

              IX CAMINADA NOCTURNA SOLIDÀRIA 
                         A benefici del projecte de camperols de Mèxic 

                                Mes informació a:  www.mansunidesvor.org 

 

Divendres,  2 de juny de 2017 

Sortida: a 2/4 de 10 del vespre de la plaça de l’Església. (edifici del Gra)  

Arribada: al parc del Congost, davant de la plaça de les Hortes.   

El mapa i la documentació es lliuraran a la plaça de l’Església a partir de les 9h del vespre. 

Recorregut familiar al voltant de Granollers, amb una duració aproximada 2:00 h. 

A l’arribada hi haurà un petit ressopó, concert i sorteigs.    

 

Inscripcions des del 16 de maig al 2 de juny a: 

-  AEG, carrer de Corró, 10. Dimarts, dimecres i dijous de 8 a 10h del vespre 

-  GRA jove, plaça de l’Església, 8. Tardes de 16 a 19h 

-  Mans Unides, c/d’Anníbal, 60. Matins, de dilluns a dimecres, de 9,30 a 12,30h. Tel.938 706 249 

-  Ingrés a “la Caixa”, compte corrent número:  ES42 2100 0398 9902 0016 2118 

-  Preu de les inscripcions: adults 10€ i mainada fins a 12 anys 5€  

-  Farem inscripcions el mateix dia de la sortida i el preu serà de 12€ i 5€ 

-  Cal portar el full d’inscripció o el comprovant de l’ingrés a “la Caixa”.  

-  Límit de participació 200 persones, però obert a tothom.  

 

Normes de participació 

 Aquesta caminada no és competitiva ni és cap cursa, és oberta a tothom. 

 Cal portar calçat esportiu, un llum frontal o llanterna, el mapa i el full de control. 

 Cal passar pel control, per demostrar que s’ha fet tota la caminada. 

 L’organització no es fa responsable de cap accident que es pugui produir en el  

      decurs de la caminada.    

 El pagament de la inscripció, pressuposa la total acceptació d’aquest reglament.   

 

Dades del participant. (cal omplir aquestes dades abans de fer la inscripció) 

En/Na................................................................................................ Adult            Infant 

Ha pagat la quantitat de .............€ 

En concepte de la VIII Caminada Nocturna Solidària.  

Granollers 2 de juny de 2017 

Segell de l’entitat que fa la inscripció:  
 

Amb la col·laboració de:   

 

      

 

 

 

 
 

L’entitat que fa la inscripció, ha d’agafar aquesta part del full. 

Dades del participant. (Cal omplir aquestes dades abans de fer la inscripció) 

 

En/Na................................................................................................ Adult            Infant 

Ha pagat la quantitat de .............€ 

Vols rebre informació de Mans Unides?: e-mail....................................................................... 
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