
 
 

1. La Caminada Nocturna de Rubí és una activitat de lleure no competitiva i oberta a 

tothom, amb inscripció prèvia. L’organitzen de forma altruista diverses entitats del 

teixit associatiu, amb la finalitat de divulgar el territori natural i rural de Rubí.  

2. L’edició de 2014 està limitada a la participació de 700 persones. Les persones menors 

d’edat es poden inscriure a la Caminada Nocturna de Rubí sempre i quan el pare/la 

mare/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 pare/mare/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 de forma controlada i segura; 2) rebre el dorsal i el 

material divulgatiu; 3) gaudir del sopar amb entrepà i beguda a l’arribada; i 4) disposar 

de la cobertura de l’assegurança contractada per l’organització.  

4. El període d’inscripció serà del 22 al 30 de setembre, ambdós inclosos, i les 

inscripcions es podran formalitzar al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC), 

situat al carrer de Sant Joan, 1, de Rubí, en el següent horari: de dilluns a divendres, de 

18 a 21 h. Les inscripcions es tancaran el dia 30 de setembre o quan s’exhaureixin.  

5. Les persones que siguin sòcies de les entitats organitzadores es podran inscriure del 15 

al 19 de setembre, ambdós inclosos, a la seu de la seva entitat, amb una quota reduïda 

de 5 € (adults) i de 2 € (menors de 14 anys), sempre i quan estiguin donades d’alta com a 

sòcies de l’entitat en qüestió. Fora d’aquest període, només es podran inscriure si ho fan 

dins del termini establert en el punt 5 i si abonen els drets d’inscripció fixats en el punt 4. 

6. En el moment de la inscripció, cada participant rebrà el dorsal i un mapa del 

recorregut de la Caminada Nocturna, amb els itineraris (curt, mig i llarg), la situació 

del control de pas i la localització de les parades temàtiques optatives.  

7. No es pot participar a la Nocturna sense portar el dorsal. Aquest element és personal 

i intransferible, i 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, així com en qualsevol moment que ho requereixi el personal de l’organització. 

8. Conscients de les greus dificultats econòmiques que pateixen molts sectors de la nostra 

societat, les entitats organitzadores de la Caminada Nocturna de Rubí 2014 

destinaran un 1 € de cada inscripció (d’adults i menors) al Centre Obert Compartir El 

Pinar, una entitat que pertany als Maristes i que dóna suport a la infància i l’adolescència 

en situació de risc social al barri d'El Pinar.   

 

 

  

 

 

 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ  

DORSAL    Edat        Nom             

1r cognom             2n cognom             

Mòbil          Població             

Quota d’inscripció abonada (marcar amb una X) Adult:  6 €  5 € Menor 14 anys:  3 €  2 € 

 És la primera vegada que participo a la 

Caminada Nocturna de Rubí 

 Ja he participat en altres edicions de la Nocturna: 

 1 vegada  2 vegades  3 vegades  Més de 3 
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9. Cal portar beguda, roba d’abric i impermeable (si cal), i calçat adient per camins de 

muntanya. És obligatori l’ús de lot o de frontal en bon estat de funcionament. 

10. La sortida de la Caminada Nocturna de Rubí - 2014 serà a la masia de Can Serra, al 

costat del poliesportiu de la Llana, a les 20.30 h. I l’arribada també serà a la masia de 

Can Serra. L’organització tancarà el control d’arribada a la 1.00 h. 

11. En relació al recorregut, els participants podran optar per tres alternatives dins de la 

mateixa caminada: l’itinerari 1 (CURT), de 7.490 m; l’itinerari 2 (MIG), de 9.660 m; i 

l’itinerari 3 (LLARG), de 12.630 m. Hi haurà dos punts de tria de l’itinerari: el punt de 

tria entre l’itinerari 1 i els itineraris 2 i 3 (3,5 km) i el punt de tria entre l’itinerari 2 i 

l’itinerari 3 (5,6 km). Si s’opta per l’itinerari 3, caldrà passar per aquest darrer punt de tria 

abans de les 22.30 h, moment a partir del qual només es podrà optar per l’itinerari 2. 

12. Durant el recorregut hi haurà diversos punts d’interès astronòmic, cultural, natural, 

històric i rural que ens ofereixen els paratges rubinencs i vallesans que es travessaran. 

L’aturada i participació en aquests punts serà optativa, a elecció de cada participant. 

13. Tot l’itinerari de la Caminada Nocturna estarà senyalitzat amb marques de guix 

(fletxes i creus) i senyals de plàstic que indicaran clarament el camí a seguir. A més, hi 

haurà membres de l’organització distribuïts en punts estratègics del recorregut.  

14. L’organització de la Caminada Nocturna de Rubí - 2014 no es fa responsable dels 

possibles incidents, accidents o danys a tercers que hi pugui haver abans, durant o 

després d’efectuar-se aquesta activitat. No obstant això, l’organització vetllarà per la 

seguretat dels participants i disposarà dels serveis de primers auxilis necessaris, de la 

corresponent assegurança i de les mesures d’autoprotecció oportunes.  

15. El mal temps no serà impediment per a la realització de l’activitat. 

16. 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 per a la gestió de les funcions pròpies de l’entitat Centre 

Excursionista de Rubí (CER), i només seran cedides a tercers en els casos i en les 

condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és el CER, al 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.  

17. 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.  

18. Pel sol fet de participar i inscriure’s a la Caminada Nocturna de Rubí s’accepta aquest 

reglament. Els temes als quals no es fa referència queden a discreció de l’organització. 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA D’AUTORITZACIÓ (participació de menors d’edat) 

                                                                                                                         amb DNI/NIE/PASS. núm.   

                      i mòbil                            , declaro que conec i accepto el reglament d’aquesta activitat, 

i com a pare/mare/tutor legal del menor d’edat                                                                                               

autoritzo sota la meva exclusiva responsabilitat que participi en la 7a Caminada Nocturna de Rubí.                           

Rubí,      de setembre de 2014                                             

Designo                                                                                                                                                 

com a acompanyant del menor inscrit (només en el cas de menors de 14 anys)        Signatura 

 


