
Organitza: 

Associació Esportiva Caminants de Sant Mateu santmateu.premia@gmail.com 

Unió Caminants Matinada 

Premià de Mar. 

Col·laboren 

 

4 x 4 Tot Pols 

 

 

 

 

 

Segell de l’establiment on s’ha efectuat la inscripció 

 

 
  

  Inscripcions: 

 Bar la Plaça 

 Esports Manent 

 Pavelló Municipal 

o bé a la sortida, a les 7.45  
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18a caminada Popular 

 
 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENT 

La Caminada Popular i Esmorzar a Sant Mateu té un recorregut de 14 km d’anada 

i tornada, per camins majoritàriament de muntanya. 

Pot participar-hi tothom que vulgui 

Aquesta caminada està programada per a fer-la en un temps aproximat de 2 

hores. 

L’organització es reserva el dret d’efectuar les modificacions oportunes si escau. 

La sortida es farà des de la Plaça de la Sardana a les 8.30 hores i l’arribada serà al 

Pla del Mal temps, prop de l’ermita de Sant Mateu. La baixada serà lliure. 

Durant el recorregut hi haurà un seguit de punts d’avituallament que es tancaran 

amb l’arribada del cotxe escombra. 

En arribar al Pla del Mal Temps, els participants gaudiran de pa amb tomàquet i 

embotit, aigua i vi, tot presentant el tiquet d’esmorzar. 

Tothom podrà efectuar les parades que cregui convenients. Els menors d’edat 

aniran acompanyats d’un adult responsable. 

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que pugui patir 

qualsevol participant, si bé vetllarà per tal d’evitar-los. 

L’organització us desitja una BONA CAMINADA A TOTHOM. 

TIQUET D’ESMORZAR 

Aquest tiquet no serà vàlid sense el segell de l’establiment on s’ha efectuat la inscripció. 

 

 



Butlleta d’inscripció si us plau, feu lletra clara. 

Nom i cognoms:  
 
 
 

Correu electrònic 
 

 

                           @ 
 

 O bé Adreça 
postal: 
 

 
 
 

Població: 
 

 
 
 

Codi Postal: 
 

 
 
 

Les comunicacions es faran per correu electrònic amb l’adreça santmateu.premia@gmail.com 

Les dades que se subministren voluntàriament en el formulari de registre s’inclouran en un fitxer de dades de 

caràcter personal de AE Caminants de Sant Mateu, i s’utilitzaran amb una finalitat publicitària per gaudir dels 

serveis d’informació relacionada amb les nostres activitats esportives, participar en aquestes, subscriure’s als 

diferents butlletins d’informació, rebre informació de la Regidoria d´Esports de l’Ajuntament de Premià de Mar, 

com també gaudir de diferents serveis puguin crear en el futur. 

AE Caminants de Sant Mateu, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir 

els serveis que es descriuen en el paràgraf anterior i garanteix a l’usuari que s’han pres totes les mesures tècniques 

i organitzatives per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a aquest tipus de fitxers. En cap 

cas les dades seran cedides o comunicades a altres empreses sense el consentiment previ de l’usuari. 

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix 

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a santmateu.premia@gmail.com o bé, 

una carta a AE Caminants de Sant Mateu c/ Sant Mateu, 48, 08330 Premià de Mar, Barcelona, Espanya.  

El registre en aquest servei comporta la comprensió i l’acceptació d’aquesta política de protecció de dades de 

caràcter personal, com també l’autorització per al tractament de dades personals que s’explicita en aquesta 

política de protecció de dades.  

 

Preu 4 € 
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