INSCRIPCIONS. 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 aquell participant
que no s’ajusti a les condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de
la FEEC amb una assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. Els participants amb
llicència de la FEEC puntuaran per a la CCMTR.
INSCRIPCIONS PER INTERNET
DEL 8 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ, PODREU INSCRIURE-US A LA MARXA A TRAVÉS DE
LA PÀGINA WEB DE LA FEEC www.feec.cat O DE LA PÀGINA WEB DE L’AE TALAIA
www.aetalaia.cat, ON TROBAREU UN ENLLAÇ DIRECTE AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Del 10 al 19 de febrer podeu passar per la Secretaria de l’AE Talaia a recollir el full d’inscripció.
La inscripció presencial començarà el dia 28 de febrer i s’allargarà fins al 13 de març, al local
social de la Talaia (c. del Comerç 4, de Vilanova i la Geltrú). Les inscripcions es faran de dilluns
a divendres, de 7 a 9 del vespre. Tothom que s’hi vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència
federativa de la FEEC, haurà de portar el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència.
Els menors hauran d’anotar en el lloc corresponent la data de naixement. Les inscripcions es
faran per equips de dues o tres persones participants. Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà
de fer l'ABONAMENT de l’import total de tots els membres de l’equip (es podrà fer amb
TARGETA, per TRANSFERÈNCIA o en EFECTIU).
NOTA: 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 com si la fa presencialment al
local de l’entitat.
El primer participant inscrit serà el que representa l’equip, i ha de ser major de 18 anys.

Preu de les inscripcions per participant:
Infantils
(fins a 12 anys)

Juvenils
(de 13 a 17 anys)

Adults
(a partir de 17 anys)

FEDERAT

NO FEDERAT

FEDERAT

NO FEDERAT

FEDERAT

NO FEDERAT

Socis Talaia
i III Vegueria

5€

12 €

6€

13 €

11 €

18 €

Altres Inscrits

7€

14 €

8€

15 €

13 €

20 €

Descompte de 2 € per a socis de I’AE Talaia i entitats de l’àmbit de la III Vegueria. La resta de
federats socis d’altres entitats no gaudeixen d’aquest descompte.
Les persones que no estan federades, tenen inclòs en el preu de la inscripció el cost de
l’assegurança temporal obligatòria de la FEEC (6 €) + el cost de gestió de la inscripció per a No
Federats FEEC (1 € / inscripció) L’organització oferirà l’esmorzar a tots els marxadors, i aigua
en punts indicats en el full de ruta.

