AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA
59a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ

xIX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat
III Trofeu Joan Virella (I edició)
12 de març de 2017 - ORDAL (Subirats) - Alt Penedès
L’organització i el control de SORTIDA estaran ubicats a la sala
del CAFÈ ATENEU ORDALENC (av. de Barcelona) Ordal

La inscripció està oberta a tothom!
www.aetalaia.cat - www.feec.cat
INSCRIPCIONS PER EQUIPS

La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres de l’equip en
el moment de fer la inscripció, tant si la fa per Internet (del 6 de febrer al 10 de març) com si
la fa presencialment al local de l’A E Talaia (del 13 de febrer al 10 de març).
Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicència de l’any en curs expedida
per la FEEC, els posseïdors d’una llicència de la FEDME o d’altres federacions de muntanya
estrangeres adherides a la UIAA. Per a tot aquells participants que no s’ajustin a les
condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de la FEEC amb una
assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. A l'inscriure-us, haureu de tenir a mà
el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència federativa de tots els membres que
formen l’equip. Els menors d'edat han d’anotar l’any de naixement en inscriure’s. Si no van
acompanyats pel seu pare, mare o tutor legal, hauran de presentar l'autorització
corresponent.
Per a més informació: www.aetalaia.cat o al telèfon 93 893 12 57 (els dilluns, dimecres i
divendres, de 19 a 21 h).
Preu de les inscripcions per participant:
Infantils
(fins a 12 anys)

Juvenils
(de 13 a 16 anys)

Adults
(a partir de 17 anys)

FEDERAT

NO FEDERAT

FEDERAT

NO FEDERAT

FEDERAT

NO FEDERAT

Socis Talaia i III Vegueria

3€

10 €

4€

11 €

10 €

17 €

Socis altres entitats

5€

12 €

6€

13 €

12 €

19 €

* A les persones que no estiguin federades, se’ls tramitarà una llicència temporal obligatòria de la
FEEC, ja inclosa en el preu.

