
Aquest és el reglament que us comprometeu a complir i que accepteu 

implícitament només pel fet d’assistir a la Oli Experiència de la Fira de 

l’Oli – 22/01/2022 – 09.00 h 

• Podrà participar en aquesta caminada tothom que hi estigui inscrit. 

• La caminada no té caràcter competitiu i és oberta només a caminants. 

• Aquesta caminada té com a objectiu potenciar l’ús esportiu, coneixença de la comarca 

de les Garrigues i l’elaboració de l’oli. 

• Cal anar degudament calçat i preparat per caminar 11 quilòmetres per terreny 

garriguenc, una part del recorregut serà per corriols. 

• No embruteu. 

• El control d’inscrits de la marxa s’efectuarà al mateix punt de sortida de la caminada, 

seguiu l’enllaç per trobar els punt de sortida. 

https://goo.gl/maps/qcyXwNpKon8DT6Ei6  

• Prèviament a la sortida de la caminada, hi ha previst esmorzar de pagès amb pa, oli 

d’oliva verge extra i llonganissa.  

• Durant la ruta hi ha previstos uns tallers de 15 minuts que ajudaran als participants de 

la caminada entendre el paisatge garriguenc i les seves característiques.  

• No hi haurà avituallaments entremitjos a part de l’avituallament inicial, cadascú s’ha 

de portar la beguda i/o el menjar que necessiti de casa. 

• Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte dels 

paratges naturals per on discorre la caminada. 

• El recorregut serà aproximadament d’uns 11 km. 

• La caminada no estarà marcada, pel que haurem de caminar en grup i mantenir les 

corresponents distàncies de seguretat. 

• L’organitzador declina tota responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que el 

participant pugui sofrir o provocar. 

• Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes. 

• El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, però només els vehicles de 

l’organització estaran autoritzats a seguir la caminada. 

• L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, els horaris, la durada, etc. 

• L’Organització en cap cas retornarà, totalment o parcialment, els diners de la 

inscripció, sigui quin sigui el motiu de la cancel·lació. 

• En cas que el mal temps no permeti realitzar la caminada, els organitzadors retornaran 

els diners. 

• Es pot participar amb gos, sempre que vagi adequadament lligat, amb morrió (si 

correspon) i no entorpeixi l’adequat transcurs de la caminada, hi haurà vigilància en 

aquest sentit per part de l’organització. 

• Totes les accions previstes a la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues 

seguiran les mesures, restriccions i recomanacions vigents pel PROCICAT en les dates 

de celebració de la 59a edició de la Fira de l’Oli. 

Només el fet d’inscriure’s a la caminada, implicarà l’acceptació d’aquest reglament. 

 

https://goo.gl/maps/qcyXwNpKon8DT6Ei6

