REGLAMENT
1. La Marxa dels Gats és una activitat de lleure no competitiva i oberta a tothom.
2. La Marxa nocturna se celebra el dissabte 17 de setembre amb hora d’inici de 19:00 a 20:00h a la platja de Sant
Esteve de La Fosca i finalitza al mateix lloc.
3. Està limitada a 500 participants.
4. La quota d’inscripció és de 8 euros i donen dret a:
 Participar a l’activitat de forma controlada i segura.
 Rebre la polsera (dorsal) i la samarreta de la marxa.
 Gaudir d’ un entrepà i beguda al finalitzar la marxa.
 Petit concert al bar D&C.
 Una cerveseta o un refresc donant la polsera de la marxa al bar D&C.
 Disposar de la cobertura de l’assegurança contractada per l’organització.
 Participar en un sorteig dels diferents obsequis que ens proporcionen els nostres col·laboradors.
5. Hi ha 2 recorreguts:
a) El circuit curt d’uns 9 km aproximadament (dificultat baixa).
b) El circuit llarg d’uns 12’50 km aproximadament (dificultat mitja-alta).
6. Les inscripcions es fan al mateix dia a partir de les 17h fins al començament de la marxa entre el camí de Ronda i
el Carrer del Garbí (entrada a la platja de Sant Esteve de La Fosca).

7. Els menors d’edat han de presentar una autorització expressa del pare, mare o tutor legal per participar-hi. La
resta d’inscrits han de signar un document que exonera de responsabilitat a l’organització en cas de danys que es
pugui produir fruit de la participació en la prova o a si mateixos.
8. Els participants s’han de presentar a la sortida, degudament equipats i amb la polsera proporcionada per
l’organització.
9. És OBLIGATORI portar frontal o llanterna (no serà facilitat per l’organització), aquest haurà d’estar en perfecte
estat. S’acceptarà l’opció samarreta amb led incorporat.
10. Es PROHIBEIX totalment fumar durant el transcurs de la marxa, així com deixar escombraries al llarg del
recorregut.
11. Els gossos s’hauran de portar lligats tot el recorregut. Ens els avituallaments hi haurà bevedors.
12. L’organització situa, al llarg del recorregut, punts d’avituallament suficients per assegurar el correcte i just
desenvolupament de la prova.
13. L’organització disposarà d’un segur que cobrirà els participants.
14. La participació a la Marxa dels Gats implica acceptar els drets d’imatge de les fotografies i vídeos fets durant el
transcurs de la cursa i la seva utilització per la difusió de la marxa.
15. L’organització es reserva el dret de canviar o suspendre la marxa davant qualsevol eventualitat de consideració.
La pluja no suposarà cap impediment per la seva celebració.

