NORMES D’INSCRIPCIÓ DE LA TRAVESSA
MATAGALLS-MONTSERRAT 2018
1. INSCRIPCIONS:
Només per Internet: preinscripció, inscripció i pagament (també el xip per als que no en tinguin i si es vol
també l’autocar)
Entra a https://www.matagallsmontserrat.cat
2. PUNTS DE RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ, SAMARRETA I XIP :
Amb el justificant, pots anar a recollir la teva documentació, samarreta i xip, si l’has comprat, a:



Club Excursionista de Gràcia (Ptge. Mulet, 4, 08006 Barcelona), del 3, 4, 5, 6, 12 i 13 de
setembre, de 19h a 21h.
El Brull, el dissabte 15 de setembre a partir de les 11 h.

Recorda que el justificant també serveix com a bitllet d’autocar en cas que l’hagis comprat.
No s’admetrà cap baixa ni canvi de titularitat de les inscripcions.
El dorsal i la inscripció són personals i intransferibles.
3. PREU DE LA Mm’18:
 16 € , els socis del Club Excursionista de Gràcia amb més d’un any d’antiguitat.
 39 € , els titulars de la llicència anual de la FEEC.
 43 € , la resta de participants.
Els drets d’inscripció inclouen: avituallament en 5 punts de l’itinerari, assegurança d’accidents per als no
federats segons la pòlissa subscrita per l’organització, assistència mèdica bàsica per a petites cures a 7
punts de l’itinerari
Samarreta de la Mm 2018 i record a tots els classificats.
4. TRANSPORT ORGANITZAT:
Per tal de facilitar l’accés al punt de sortida, l’organització concerta amb algunes empreses transportistes
per que realitzin el trasllat en autocar fins a la sortida, al nucli del Brull:




Sortida de Barcelona, (del monument dels Mistos C/ Pare Mariana - Av. Cardenal Vidal i
Barraquer metro Montbau L3 ) de les 11:30h a les 12:15h del dissabte 15 de setembre.
Sortida d'estació RENFE-Granollers a les 12h del dissabte 15 de setembre.
Sortida del pàrquing del Cremallera de Monistrol a les 11:30h. del dissabte 15 de setembre

El pagament del transport es pot fer conjuntament amb la inscripció, o per separat, a la mateixa web
(sempre que encara hi hagi places disponibles). El bitllet de transport és el justificant.
Preus especials del Cremallera de Montserrat per als participants i acompanyants.

5. PREUS DEL TRANSPORT:
Autocar Barcelona, Monistrol o Granollers al Brull: 9,5 €
L’organització no té cap obligació de traslladar els participants a llocs amb transport públic. No obstant,
en els controls es facilitarà als participants la informació sobre la situació i horaris del transport públic
més proper, en cas que existeixi.

MÉS INFORMACIÓ



Entrant a la web https://www.matagallsmontserrat.cat



Escrivint un correu electrònic a Mm@cegracia.cat



Trucant al Club Excursionista de Gràcia, 93 237 86 59, de dilluns a divendres de 18h a 21:30h.

