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Normes de les activitats
Amb la finalitat de regular i poder donar una bona praxis en les nostres travesses i excursions
hem creat un document de normes a respectar por poder conviure tots plegats i poder
desenvolupar aquelles activitats que tots nosaltres esperem que siguin de la vostre satisfacció.

1 Participació
1.1 En totes les nostres excursions i travessies pot participar qualsevol persona que tingui o no
gos, sempre i quan respectin totes i cadascuna de les normes que exposem (la formalització del
formulari d’inscripció serà el document conforme accepta la nostra normativa).
1.2 No és obligatori que les persones que participin en les travesses i excursions estiguin
federades encara que el nostre consell és que ho estiguin, d’aquesta manera disposaran d’una
assegurança personalitzada. (Excepció de cims com Toubkal, Montblanc o similars en què serà
exigible estar federats amb la llicència pertinent, que en aquest cas és la C).
1.3 Tot participant haurà de portar la seva documentació i la del gos/gossos durant el transcurs
de l’activitat.
1.4 A totes les excursions hi haurà un cap de grup i una persona que tancarà l’itinerari, aquestes
persones aniran comunicades per emissores de 144 Mhz. 1.5 En tot moment farem cas de les
indicacions d’aquestes persones, ja que són les que vetllaran per la nostra seguretat. Si un
participant no fa cas de les indicacions dels organitzadors, es donarà per entès que es desentén
de l’activitat i que aquest actuarà sota la seva pròpia responsabilitat 1.6 La organització es
reserva el dret d’excloure a algú de l’activitat en cas que no es compleixin les normes 1.7 Cal
esperar a les cruïlles a que arribin els companys de darrera i vegin bé quina es la direcció a seguir.
1.8 Cada participant ha de tenir el CONTROL ABSOLUT del seu gos, i es RESPONSABILITZARÀ del
que pugi fer. 1.9 En cas d’accident, sempre s’avisarà a l’organització per tal de poder actuar amb
la major brevetat possible.

2 Persones
2.1 Les persones hauran de portar durant el transcurs de l’activitat el DNI (passaport en el cas
de països que ho exigeixin), targeta de la seguritat social i, en el cas d’estar federats, la targeta
federativa.
2.2 Per aquells països que exigeixin el passaport dels gos/gossos aquests documents també
hauran d’estar en tot moment en disposició del propietari, per poder ser mostrats en cas de
requeriment.
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2.3 El propietari és responsable únic dels danys o accidents que pugui ocasionar el seu gos o els
seus gossos, havent d’assumir les conseqüències que els fets puguin ocasionar (per aquest motiu
recomanem disposar d’una pòlissa d’assegurances).
2.4 Si alguna persona es al·lèrgica, pateix alguna malaltia o esta amb medicació, ho haurà
d’informar a la taula de control abans de començar l’activitat per tal de tenir-ho present.

3 El Gos
3.1 Els gossos hauran de portar al dia totes les vacunes que són exigibles al país on es
desenvolupi l’activitat.
3.2 El gos o gossos han d’anar amb xip i es recomana portar placa identificativa, pel cas de
pèrdua.
3.3 En trams urbans o de perill com carreteres, instal·lacions, etc… el gos o gossos hauran d’anar
lligats amb la corresponent corretja.
3.4 Els gossos que tinguin tendència a mossegar hauran de portar morrió. En cas de conflicte es
donarà un primer avís al propietari i al segon avís la persona propietària haurà d’abandonar
l’excursió, en cas de que no segueixi les instruccions de l’organització.
3.5 Queda totalment prohibit que els gossos empaitin els ramats de qualsevol espècie que ens
poguem trobar en les excursions o travesses, sota pena d’exclusió, i si els fets requerissin una
pertinent denúncia seria interposada per nosaltres (exemple: persecució d’ovelles amb resultat
de mort). 3.6
Les deposicions en zones urbanes o susceptibles de ser recollides seran recollides per part del
propietari.
3.7 Recordar que hi ha travesses fora del país on ens demanen el test de serologia, el qual porta
un temps en obtenir-se, ho haurem de tenir en compte si tenim la intenció d’anar a un d’aquests
països.
3.8 Recordar que sou, en tot moment, responsables del vostre gos o gossos.
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