
Reglament NonStop Vilamajor- Montserrat  

 

1. La Marxa NonStop Vilamajor-Montserrat  és una 

activitat no competitiva que enllaça Sant Antoni de 

Vilamajor i el Monestir de Montserrat per camins i 

corriols de muntanya en un recorregut de 71 km . 

2. La Marxa NonStop Vilamajor-Montserrat  es 

realitzarà només en modalitat de caminada. 

3. L’edat mínima per a participar a la Travessa és de 

18 anys.  

4. Tots els participants en la Marxa NonStop 

Vilamajor-Montserrat  hauran d'estar en possessió 

d’una assegurança. 

5. Els participants hauran de tenir una preparació 

física adient i no patir cap malaltia ni limitació física 

o psíquica que els incapaciti o dificulti en qualsevol 

grau per a realitzar Marxa NonStop Vilamajor-

Montserrat  o posi en risc la seva vida. 

6. Tots els inscrits tindran dret als avituallaments de 

suport. 

7. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. 

No s’admetran devolucions, per cap causa, de 

l’import de la inscripció. L’organització es reserva 

el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no 

accepti els termes i condicions de l'esdeveniment 

que queden exposats en el reglament. 

8. Els participants han de seguir les indicacions 

donades per qualsevol membre de l’organització. 

9. És obligatori dur llanterna, calçat adequat per a 

camins de muntanya, roba d'abric, manta tèrmica, 

cintes reflectants, un xiulet, menjar i aigua per a ser 

autosuficient en cas necessari. Per la vostra 

seguretat recomanem portar un telèfon mòbil amb 

la bateria carregada per comunicar qualsevol 

incidència o emergència. 

10. L'itinerari està senyalitzat amb margues de colors 

diversos aprofitant senyalitzacions d’altres 

recorreguts però no hi hauran marques de 

l’organització. 

11. S'ha de guardar un respecte absolut a les més 

essencials normes esportives de companyonia, de 

respecte a la natura i a les propietats, masies i 

conreus per on transcorre la Marxa. 

12. Els participants han de respectar les normes de 

circulació viària i extremar al màxim la seguretat en 

pas de vials, carreteres i vies de transport 

ferroviari, ja que el trànsit hi estarà totalment 

obert. 

13. Els participants que hagin d'abandonar la Marxa 

NonStop Vilamajor-Montserrat , ho han de notificar 

als membres de l'organització. En cap cas 

l’organització estarà obligada a traslladar els 

participants al lloc de sortida. 

14. El mal temps no serà obstacle per a dur a terme la 

Marxa NonStop Vilamajor-Montserrat , però podria 

ser modificada o anul·lada abans de la sortida o 

durant el transcurs d’aquesta si l'organització ho 

considera oportú. 

15. En cas de produir-se qualsevol accident o 

incidència, els participants hauran de comunicar-ho 

al control més proper o membre de l'organització 

que hagin observat o al telèfon facilitat per 

l’organització. 

16. Els organitzadors de la Marxa NonStop Vilamajor-

Montserrat  podran aturar als participants per tal 

de garantir la seva salut, quan considerin que no 

estan en condicions per continuar a causa de 

cansament, desgast físic, o lesió. 

17. L'organització no es farà responsable dels danys 

morals, físics o psíquics que puguin patir els 

participants i/o tercers espectadors durant la 

Marxa, però vetllarà per evitar-los. Tampoc es 

responsabilitza dels danys derivats o ocasionats 

per qualsevol negligència o altres casos 

contemplats com a exclusions a la pòlissa 

d'assegurança. 

18. Amb la inscripció a la Marxa NonStop Vilamajor-

Montserrat  el participant assumeix els riscos 

inherents a la pràctica d'activitat física en el medi 

natural a causa d’inclemències meteorològiques, 

estat del terreny o d’altres. 

19. Qualsevol incidència no prevista en aquest 

reglament serà resolta per l'organització in situ. El 

fet de participar en la travessa pressuposa acceptar 

aquestes reglamentacions, així com acceptar les 

resolucions preses per l'organització en els casos 

que no s'hagin tingut en compte les normes 

esmentades. 

20. La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el 

compromís que a continuació s’exposa: "Certifico 

que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota 

responsabilitat, que de la meva participació en 

l'esdeveniment pogués derivar-se, a I' organització 

i altres persones que participen. 

21. Si en algun moment perdeu de vista les senyals, es 

recomana tornar enrere i retrobar novament 

l’itinerari. Us recomanem que porteu un telèfon 

mòbil, amb bateria carregada, per poder comunicar 

a l’organització qualsevol incidència/accident. A la 

sortida de la Marxa NonStop Vilamajor-Montserrat  

es facilitarà el número de telèfon. En cas 

d'emergència truqueu 112. 

22. Mitjançant la inscripció, i en compliment de la Llei 

orgànica de protecció de dades personals (LOPD), 

us informem que les vostres dades seran 

incorporades a un fitxer informatitzat sota la 

responsabilitat del Patronat de Cultura, esports i 

esbarjo de Sant Antoni de Vilamajor, amb la 

finalitat de poder atendre els compromisos 

derivats de la relació que mantenim. 

 


