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   #VianaDiNONáViolenciamachista   #EuBerroNON   #cimvianadobolo    

#365díaspolaigualdade    #vianapolaeliminaciondasviolenciasmachistas

Normas de participación 

Prazo de inscrición IMPRORROGABLE dende o 6 ata o 20 de novembro de 2017 no CIM de Viana do Bolo (xunto a Servizos Sociais) . Límite de 60 participantes. 
 No caso de que un/unha participante decida cancelar a súa asistencia ao evento unha vez feita a inscrición, deberá comunicalo á organización antes do 20 de novembro, de non ser así, non lle será reembolsada a aportación de 3 euros feita no momento da inscrición. 

 A inscrición é persoal e intransferible. 
 Non se permite a participación aos menores de 12 anos. 

 Os menores de idade comprendidos entre os 12 e os 18 anos deberán ir acompañados por un adulto maior de idade, que se fai responsable do ou da menor para tódolos efectos. 
 Antes de inscribirse, asegúrese de que a ruta é axeitada ás súas condicións físicas. 
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- As/os participantes deberán estar presentes o día 28 de
novembroentre entre as 10:00 e 10:15 h no lugar de Saída (Praza
Maior) para que lles sexa repartido o avituallamento. 

- A hora de saída da andaina será ás 10:30h. Aquelas/es
participantes que non estén presentes na hora de saída non
recibirán mochila de avituallamento para realizar a proba.

-  Tódolas/os participantes deberán actuar dun xeito responsable
co medio ambiente e co patrimonio. 

-  Os animais de compañía non están permitidos durante o traxecto.

- As/os participantes deberáns seguir en todo momento as
instrucións e indicacións das persoas organizadoras. 

- É obrigatorio o uso de mascarilla e xel hidroalcólico, chaleco
reflectante, roupa e calzado deportivo. 
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A hora de saída da andaina será ás 10:30 horas .Aquelas/esparticipantes que non estén presentes na hora de saída non recibiránmochila de avituallamento para realizar a proba.
 

•Tódolas/os participantes deberánactuar dun xeito responsable co medio ambiente e co patrimonio, e favorecerán en todo momentoa conservación ambiental.
 

•Os animais de compañía non están permitidos duranteo traxecto.
 

•Esta ruta estarácoordinada por persoas expertas. As/os participantes deberánseguir en todo momento as súasinstrucións e indicacións.
 

•Para a realización da ruta é obrigatorio o uso de mascarilla e xel hidroalcólico, chaleco reflectante e deroupa e calzado axeitadopara camiñadas.
 

•En caso de bo tempo, recoméndase levar chapeu ou gorra e protector solar e, en caso de mal tempo, recoméndase levar roupa de abrigo e impermeable.
 

•A organización resérvaseo dereito de modificar ou ampliaras normas do evento se o considera necesario.
 

•En caso de suspensión do eventopor parte da organización debido ás inclemencias do tempo, comunicarase unha nova data de realización.
 

•Todo o percorrido estarásinalizado, sendo obrigatorio seguir en todo o momento o traxecto establecido pola organización. A/o participante que se retire deberá avisar ao persoalda organización e/ou persoas voluntarias situadas nos puntosde control e avituallamento.

- En caso de bo tempo, recoméndase levar chapeu ou gorra e
protector solar e, en caso de mal tempo, levar roupa de abrigo
e impermeable.

 
- A organización resérvase o dereito de modificar ou ampliar
as normas do evento se o considera necesario.

 
- En caso de suspensión do evento por parte da organización
debido ás inclemencias do tempo, comunicarase unha nova
data de realización. 

- Todo o percorrido estará sinalizado, sendo obrigatorio seguir
en todo o momento o traxecto establecido pola organización.

- A/o participante que se retire deberá avisar ao persoal da
organización o antes posible 
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- A organización declina toda responsabilidade en caso de
accidente ou neglixencia por parte das/os participantes que
non acaten as normas.

- Os/as participantes exonerarán a organización de toda
responsabilidade no caso de accidente ou lesión que sexa por
causa imputable ás/ aos participantes.

- O feito de inscribirse na marcha, supón a aceptación do
presente de todas as normas e condicións antes expostas. 

 


