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CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL

1.     Les sortides estan obertes a totes les persones que estiguin en possessió 
       de la llicencia de la FEEC del any 2015. En cas de no estar federat es pot 
       obtenir la de 24 hores.
2.    D'acord amb la normativa que regula les activitats en el medi natural, 
       l'organització no admetrà cap participant sense federar.
3.    Les places son limitades i el criteri d’admissió es farà segons ordre 
       d'inscripció. En cas de no assistir no es retornarà l'import de la inscripció.
4.    El preu de les sortides anirà en funció dels quilòmetres i de les visites 
       guiades que incloguin (no totes les sortides tindran visites).
5.    El recorregut serà variable en funció dels quilòmetres de la etapa.
6.    Les inscripcions es tancaran el dijous anterior a la sortida. En el moment 
       de fer la inscripció es farà efectiu el pagament a les oficines del CET o per  
       transferència.
7.    L'activitat excursionista comporta un mínim de risc, per això es recomana 
       un equipament i calçat adequat.
8.    El mal temps no serà raó suficient per suspendre la sortida.
9.    L'organització no es fa responsables dels danys que puguin patir o causar 
       els participants .
10.  No es poden portar gossos a l’autocar.
11.    El sol fet de participar en les sortides ,significa la plena acceptació 
        d'aquestes normes.

Bases de les sortides

SORTIDES  PROGRAMADES
http://senders.cetaradell.cat

Centre Excursionista Taradell

Més informació a
http://senders.cetaradell.cat



Sortides previstes 2015

15 març  Barcelona – Sant Cugat 

12 abril Terrassa – Talamanca 

10 maig Talamanca – Moià 

7 juny  Moià – Vic

5 juliol Vic – Sant Hipòlit de Voltregà 

6 setembre Sant Hipòlit de Voltregà – Sant Quirze de Besora 

4 octubre Sant Quirze de Besora – Ripoll 

8 novembre  Ripoll – Castellar de N’Hug

A l’empara d’aquest projecte, el Centre Excursionista de Taradell, organitza
unes sortides mensuals seguint part d’aquests senders. Aquestes sortides 
es complimentaran amb vistes guiades a diferents indrets d’interès cultural.  

(*) Les dates i recorreguts són provisionals. Uns dies abans de la data 
prevista es penjarà a la web del Centre tota la informació refent a la 
sortida: recorreguts, horaris, quilòmetres, visites guiades i preus.


