
   
 

FULL DE D’INSCRIPCIÓ MONTCADA CAMINA 

Nom  Cognoms  NIF  
Adreça  Núm.  Pis  
Població  Codi postal:  Telèfons   
Data de naixement                                                               Adreça electrònica  
 
 

   

         

  

         

  

         

  

         

  

         
  

         

  

         

  

         

  

         
  

         

 
Us heu inscrit a Montcada Camina. Us demanem 

que abans de finalitzar la vostra inscripció accepteu 

les normes següents: 

 

Jo,________________________________________amb DNI____________________pare/mare de autoritzo el 

meu fill/filla a participar a la jornada de Montcada Camina essent coneixedor de les característiques de la prova i 

assumint la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

   Manifesto, conec i accepto que els eventuals danys que pateixi el meu fill/a quedaran coberts exclusivament  per les 
cobertures de la Seguretat Social, sense que els organitzadors  tinguin ni atorguin cobertura de cap mena. 
Manifesto igualment que el meu fill/a és apte i no pateix cap malaltia greu que impedeixi la seva participació a la jornada Montcada 
Camina, per tant allibero a l’organització de qualsevol responsabilitat.  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, accepto el tractament 
informatitzat de les anteriors dades personals, que s’incorporen a un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, amb la finalitat de realitzar una correcte gestió de les inscripcions, així com per a una finalitat  d’informació. En qualsevol 
moment, podré exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades o a alguna de les finalitats 
esmentades mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de Montcada. 

    Autoritzo a l’Ajuntament per realitzar fotografies i/o enregistrar imatges durant l’activitat, per fer-ne ús en el marc de les actuacions  de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
 

Montcada i Reixac a , ____ de ________________ de 2020 SIGNATURA:  del pare o mare, tutor/a 

 

1 de març 2020 
Gr-2 Camí del Mar 
Desnivell: 48 m 
Km: 16 km 
Alçada: 0 m 

 

6 de setembre 2020 
Turó de Montcada 
Desnivell: 216 m 
Km: 10 km 
Alçada: 211 m 

 

5 d’ abril 2020 
Serra de Collserola 
Desnivell: 187 m 
Km: 16 km 
Alçada: 150 m 

 

4 d’octubre 2020 
Poblat Ibèric 
Puig Castellar 
Desnivell: 255 m 
Km: 13 km 
Alçada: 303 m 

 
3 de maig 2020 
Parc de la Llacuna— 
Mas Rampinyo 
Desnivell: 40 m 
Km: 10 km 
Alçada: 72 m 

 

1 de novembre 2020 
Castell de Torre 
del Baró 
Desnivell: 225 m 
Km: 18 km 
Alçada: 197 m 

 
7 de juny 2020 
Mirador de l’Estrella 
-Can Cuiàs 
Desnivell: 110 m 
Km: 15 km 
Alçada: 120 m 

 
5 de juliol 2020 
Vallbona— 
Font Moguera 
Desnivell: 110 m 
Km: 12 km 
Alçada: 156 m 

 

6 de desembre 2020 
Sant Fost— 
Ermita de Sant 
Cebrià de  Cabanyes 
Desnivell: 180 m 
Km: 12 km 
Alçada: 204 m 

 

2 de febrer 2020 
Sant Pere 
de Reixac 
Desnivell: 238 m 
Km: 12 km 
Alçada: 230 m 

2 d’agost 2020 
Serralada 
de Marina 
Desnivell: 260 m 

Km: 16 km 
Alçada: 230 m 


