
Normes bàsiques 

 

-La participació és lliure, gratuïta i pel propi compte i risc. L'organització no es fa 

responsable de danys ni perjudicis que es derivin de l'activitat. 

 

-Els menors han de venir acompanyats per un adult que se'n farà responsable en tot 

moment. 

 

-És responsabilitat de cadascú estar federat o tenir contractada una assegurança en 

cas d'accident o rescat. 

 

-Tret de l'hora de sortida, els horaris previstos són orientatius i els temps 

calculats, aproximats. 

 

-La recomanació de compartir cotxe i/o despeses depèn de la voluntat entre 

particulars, no obstant s’estableix un pagament de 0,20€ per quilòmetre a dividir entre 

tots els ocupants del vehicle compartit. 

 

-Drets d’imatge: Durant la ruta es poden fotografies que posteriorment es pengen en el 

blog o en algun enllaç que se’n pot fer difusió a la resta de participants o al conjunt del 

grup. Si algun participant té algun inconvenient personal o familiar en aparèixer a les 

imatges, cal que prèviament ho manifesti als organitzadors de la ruta. 

 

-La pràctica dels esports de muntanya, comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un 

accident, ja que són activitats que poden comportar situacions de perill. Les pràctiques 

que es realitzen en les nostres activitats no estan exemptes d’aquest risc. El 

participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat i és coneixedor que 

aquestes activitats no tenen assegurança específica per cobrir les despeses mèdiques 

de rescat o d’altres tipus que foren necessàries. 

 

-El participant ha d’estar en condicions psíquico-físiques necessàries per a la pràctica 

de la activitat i es compromet a obeir les instruccions i ordres dels guies durant la 

caminada. 

 

El participant ha d’haver llegit i entès la ruta o trajecte de la caminada que va a 

realitzar, i ha de valorar el grau de dificultat d’acord a la seva condició abans de decidir 

la participació en la caminada. Ha d’assumir el riscos de la mateixa i preocupar-se de 

dur el material necessari per l’activitat. Origen Girona declina tota responsabilitat 

respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquesta activitat pugui 

causar als caminadors, encara que vetllarà per evitar-los. 

 



-Informació prèvia que heu de llegir i valorar abans de decidir la vostra participació:  En 

la convocatòria de cada activitat trobareu la informació especifica i concreta referent a 

la ruta o trajecte, grau de dificultat, riscos de la activitat i horaris. Ho heu de llegir i 

valorar d’acord a les vostres capacitats, abans de decidir la vostre participació. 

 

-Patologies que desaconsellen l’activitat: Abstenir-se de venir persones no 

acostumades a l’activitat, amb problemes respiratoris, cardíacs o altres patologies que 

facin desaconsellable realitzar esforços importants. Si teniu problemes cardíacs, 

respiratoris, si patiu diabetis o qualsevol altra malaltia significativa encara que aquesta 

disfunció no us impedeixi participar, ho heu de fer saber als coordinadors de l’activitat 

abans de la sortida. Persones que es mediquin amb anticoagulants (tipus Sintrom o 

similar) haurien d’abstenir-se de participar per el risc que comporta si patissin 

qualsevol ferida durant el trajecte. 

 

- Requisits físics i psíquics: Tots els participants han de ser conscients de la seva 

capacitat i preparació per afrontar la dificultat de les activitats, i han de vetllar per la 

seva integritat física durant tot el recorregut. L’activitat es recomanada únicament per a 

persones que, tot i estar habituades a l'esport, hagin realitzat una preparació prèvia 

escaient, excloent al convocant de qualsevol responsabilitat enfront de problemes 

derivats del seu estat de salut. El participant es compromet a no estar sota els efectes 

de substàncies relaxants, excitants o al·lucinògenes, a la data en que es desenvolupa 

l’activitat. Les persones amb disminució psíquica han d’anar acompanyats d’un adult 

responsable. 

 

- Equip i material: El participant ha de preveure el material necessari d'acord a la 

descripció de la l’activitat en termes generals son: 

 

 -Calçat adequat per a camins de muntanya (totalment desaconsellat calçat tipus 

platja, tenis, esports de pista, etc..). Es recomana que tingui la sola gravada i la 

canya alta per evitar relliscades i protegir el turmell. En determinades sortides 

serà obligatori dur material específic i necessari per aquella sortida concreta. 

L’organització pot negar a un participant participar en una determinada activitat si 

no ve amb tot el material obligatori requerit. 

-Roba adequada per a camins de muntanya, es recomanat dur pantalons llargs i 

màniga llarga, buf i guants. Es recomanable portar sempre un impermeable o 

capelina. 

 - Menjar i aigua suficient en funció de l’activitat prevista. 

- Gorra per protegir-se del sol i crema de protecció solar amb nivell de filtre 

adequat. 

- Telèfon mòbil amb la bateria carregada 

- Mapa de la zona i brúixola. (El GPS també és molt pràctic) 



- Una petita farmaciola i un xiulet 

 

-Mesures de protecció mediambiental: S’ha de guardar respecte al medi ambient: No 

llenceu cap tipus de deixalla (encara que sigui orgànica), no arranqueu cap mena de 

planta i no destorbeu a la fauna. 

 

-Suspensió / anul·lació de l’activitat: La Junta de l’Associació excursionista i cultural 

Origen Girona es reserva el dret d’aplaçar o modificar qualsevol sortida publicada en 

aquest programa amb previ avís o per causes meteorològiques. En cas d’anul·lació de 

l’activitat intentarem comunicar-ho en les xarxes socials o e-mail l’abans possible, per 

tant, es recomana comprovar-ho abans de sortir cap al punt d’inici, amb tot, podria ser 

que per raons imprevistes i circumstàncies excepcionals no es pugues comunicar 

l’anul·lació. En qualsevol dels casos que es puguin donar, no ens podem fer 

responsables de les despeses que hàgiu tingut ni dels perjudicis que es puguin derivar 

de la anul·lació de l’activitat. 

 

ES IMPRESCINDIBLE LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA  A L’ACTIVITAT i ESTAR 

ASSEGURAT. 
 


