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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 
 

NORMATIVA PER A LES SORTIDES 
 
 
Inscripcions 
 
1. Per poder participar a les sortides de la Secció de Senders cal ser soci 

de l’AE Talaia o d’alguna entitat afiliada a la FEEC i s’ha de tenir la 
llicència federativa corresponent. 

 
2.- Els socis de la Secció de Senders tindran prioritat d’assistència i un 

descompte sobre el preu general de les sortides. 
 
3.- Per tal de formalitzar la inscripció de la sortida caldrà abonar l’import 

corresponent. Aquest abonament es podrà fer a la secretaria de l’entitat 
els dilluns, dimecres o divendres de set a nou del vespre a partir del 
tercer divendres anterior a la sortida. 

 
4.- Les places disponibles s’aniran ocupant d’acord amb l’ordre de forma-

lització de les inscripcions. 
 
5.- Si ja s’ha formalitzat la inscripció a la sortida i per alguna raó no s’hi 

pot assistir l’abonament quedarà en dipòsit per a una futura sortida(1) 
sempre que la baixa es comuniqui en un termini que finalitzarà el di-
mecres anterior a la sortida. Si no es comunica dins d’aquest termini 
es perdrà l’import abonat. 

 
 (1) Aquest dipòsit només es podrà utilitzar en una de les tres sortides següents. 
 
Desenvolupament de la sortida 
 
6.- Els responsables de la sortida sempre podran modificar el programa pre-

vist en funció de com aquesta es vagi desenvolupant (condicions meteo-
rològiques, retards o avançaments imprevistos, possibles entrebancs, 
etc.). 
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7.- Durant el desenvolupament de l’excursió cal tenir present que: 
 
- Tothom ha de conèixer el programa establert i portar la documentació 

que es lliura en fer el pagament. 
- La presència a l’autocar a les hores convingudes (a l’anada, a la tornada 

o als possibles desplaçaments parcials) s’ha de fer amb la màxima pun-
tualitat. 

- Qualsevol incorporació o abandonament per part dels participants que es 
produeixi durant l’excursió s’ha de comunicar a l’organització.  

- S’ha d’intentar respectar l’horari previst (ni anar massa de presa ni mas-
sa a poc a poc). 

- Els reagrupaments serveixen per reagrupar els qui van més lents amb 
els qui van massa ràpids. Això significa que, inevitablement, els temps 
de descans no seran els mateixos per a tothom. 

- Els qui vagin davant del grup, en cap cas, han d’avançar el responsa-
ble encarregat d’obrir la marxa. 

- Els qui vagin al final del grup han de procurar no quedar més endarrere 
del responsable de tancar la marxa. 

- Sempre s’ha de mantenir el contacte visual amb els altres participants. 
- S’ha de procurar que l’impacte mediambiental generat per l’excursió 

sigui mínim. En particular, cal recollir qualsevol deixalla que es generi 
durant l’excursió. 

 
8.- La organització es reserva el dret d’excloure a aquelles persones que pel 

seu comportament o manca de respecte als companys dificultin la bona 
marxa de les sortides. 

 
9.- L’organització no es responsabilitza dels accidents que es puguin pro-

duir durant l’excursió.  
 
10 Per a cadascuna de les sortides s’establirà un número de telèfon que ser-

virà per a qualsevol comunicació amb els responsables de la sortida du-
rant el dia abans o el mateix dia de l’excursió. 
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