
1a CAMINADA CANINA 
DE MOLLET DEL VALLÈS

La caminada tindrà lloc a Gallecs amb finalització al parc de Ca l'Estrada del Mollet del Vallès.

La sortida serà entre les 8:30 i les 9:45 del matí del diumenge 14 de juny. Aquesta es farà de forma esglaonada i serà
imprescindible passar pel punt de control a l'IES Gallecs en aquest horari. Caldrà ensenyar el dni al primer control.

El preu de la inscripció serà de 8€ pels majors de 12 anys i 6€ pels menors. Els gossos no implicaràn cap cost extra. La
inscripció inclourà l'avituallament durant el recorregut, l'esmorzar i l'obsequi commemoratiu de la caminada. 

El número de participants està limitat, no espereu fins l'últim dia.

INFORMACIÓ I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

- No llenceu brossa ni embruteu l'entorn.

- La caminada canina NO és competitiva.

- Els menors de 15 anys hauràn d'anar acompanyats d'un participant major d'edat.

- Es recomana dur roba i calçat adequats al recorregut i la temperatura.

- Hi haurà controls de pas i avituallament durant el recorregut.

- Queda prohibit tocar els senyals i indicadors del recorregut.

- L'Associació Adopta Un Amic declina tota responsabilitat en cas de danys personals o a tercers, que puguin rebre o
produir els participants, si bé vetllarà per evitar-los.

- L'Associació Adopta Un Amic es reserva el dret d'ús de les fotografies realitzades durant la caminada per fer publicitat
o difusió en futures edicions o comunicacions.

- La signatura i pagament de la inscripció comporta l'acceptació de les condicions de participació.

ITINERARI

L'inici serà a l'IES Gallecs on hi haurà el control de sortida, es començarà el recorregut de 8 km pel camí de Gallecs.

Ens desviarem cap al Torrent Caganell i el seguirem aigües amunt fins arribar a l'Església de Gallecs. 

A continuació passarem pel bosc de Can Veire, la bassa del Torrent dels Oms i vorejarem la Torre d'en Malla per tornar
a Mollet pel camí de Sant Valerià. 

Una vegada al poble el recorregut continuarà fins al parc de Ca l'Estrada on hi haurà l'arribada. 

A Ca l'Estrada hi trobarem l'esmorzar, una parada solidaria i d'altres sorpreses.

PER PROPIETARIS DE GOSSOS

- Els animals hauràn d'estar sans, amb les vacunes al dia i desparassitats.

- Els gossos considerats potencialment perillosos (PPP) s'hauràn de dur amb morrió i el seu propietari haurà de tenir 
llicència per la tinença d'aquest tipus d'animals.

- Els gossos hauràn d'anar lligats en compliment de l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia.

COM PARTICIPAR?

- Inscriu-te presencialment a Clínica Veterinaria Maskotia (carrer Espanya 8, Mollet del Vallès) i on podràs fer el 
pagament en efectiu.

- Envia'ns un mail a adoptaunamic@gmail.com amb les següents dades de cada participant i el justificant de la 
transferència bancària. Fes-nos el pagament per transferència al nostre compte d'ING ES89 1465 0120 3919 0013 
8311 o per paypal a adoptaunamic@gmail.com


