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1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
1.1

La primera edició del Fem Drecera, Circuit de Caminades del Pla de l’Estany, té per objectius
fomentar la participació, la pràctica de l’esport i l’activitat física a la comarca, promocionar les
caminades i promocionar els municipis de la comarca.

1.2

Fem Drecera ofereix diferents caminades de 2 nivells de dificultat, unes de curtes (4-7 km) i baixa
dificultat tècnica i, tanmateix unes caminades llargues (10-16 km), que permeten descobrir
l’entorn natural dels diversos municipis del Pla de l’Estany.

1.3

L’àmbit d’actuació del Fem Drecera, és la comarca del Pla de l’Estany, fet que permetrà als
participants gaudir de la diversitat del territori natural de la comarca.

2. CALENDARI
El calendari que compon el Circuit de Caminades del Pla de l’Estany és el següent:
Curtes
Municipi
Esponellà
Palol de Revardit
Sant Miquel de Campmajor
Porqueres
Cornellà
Fontcoberta
Crespià

Llargues
Periodització
8 de Maig
22 de Maig
19 de Juny
1 de Juliol
8 de Juliol
16 de Juliol
2 d’Octubre

Municipi
Camós
Cornellà
Serinyà
Vilademuls
Porqueres
Crespià

Periodització
5 de Juny
10 de Setembre
25 Setembre
16 d'Octubre
6 Novembre
20 de Novembre

3. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS
3.1

Les inscripcions a cada prova s’efectuaran el mateix dia abans de la caminada o bé de manera
prèvia a través d’una única plataforma d’inscripcions.

3.2

El preu de les caminades serà:
TIPUS INSCRIPCIÓ

PREU

Inscripció individual anticipada

5€

Inscripció individual el mateix dia de la prova
In
Menors de 12 anys

8€
Gratuït

4. PREMIS I RECONEIXEMENTS
4.1

Les persones que participin a les diferents caminades podran optar al premi Formiga, un premi a
la participació a les caminades del Fem Drecera.
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4.2

De cada caminada s’obtindrà el registre de participació d’aquelles persones que han anat
participant a les diferents caminades del Fem Drecera.

4.3

El premi formiga va adreçat als esportistes que hagin participat a un mínim de 5 caminades d’una
mateixa dificultat. Hi haurà dos premis Formiga, el primer per premiar la regularitat a les
caminades curtes i el segon per premiar la regularitat a les caminades llargues.

4.4

La participació en diferents caminades de diferent categories, no substitueix o computa dins
d’una mateixa categoria. Per tant, per poder optar al premi formiga d’alguna de les dues
categories (curtes o llargues), s’ha d’haver participat únicament a les proves d’aquella mateixa
modalitat.

5. RESPONSABILITATS
5.1

Pel fet de participar en una caminada inclosa en el calendari del Fem Drecera, representa
l’acceptació de la present normativa i reglament.

5.2

És responsabilitat del participant portar l’equip i material adequat per cada una de les
caminades, així com del seu estat físic.

6. CESSIÓ DE DADES PERSONALS
6.1

Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany
per a portar un registre d’usuaris de les activitats que organitza. Podran ser cedides a entitats
asseguradores i a bancs i caixes d’estalvi amb finalitats de cobrament de la quota d’inscripció.
Entenem que, omplint la butlleta d’inscripció, ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació
adreçant-vos al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (carrer del Noc, s/n, de Banyoles).

7. DRETS D’IMATGE
7.1

L’organització es reserva els drets d’imatge, fotografies i vídeos de les proves. Així mateix podrà
utilitzar-los per fer anuncis, relacions públiques o per qualsevol altre finalitat periodística o de
promoció de la prova i/o altres activitats organitzades des del Consell Esportiu del Pla de l’Estany.

8. ORGANITZADORS
8.1

Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris en els
horaris o en l’ordre de les caminades si les circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin.

8.2

Les caminades només podran ser suspeses per inclemències del temps, quan així ho determini el
responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del qual serà inapel·lable.
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