EQUITROBADA

ALPENS 2017

DOSSIER D’INSCRIPCIÓ

Us presentem el dossier que conté tota la informació necessària per fer la inscripció a
l’Equitrobada 2017, que es farà a la població d’Alpens.
En aquest dossier hi trobareu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarifes segons modalitat d’allotjament
Allotjament dels cavalls i material
Llicència federativa
Reglamentació sanitària dels cavalls
Aparcament dels vehicles
Bases per a la Competició Oberta d’Orientació de Llarg Recorregut

Les inscripcions s’obren l’1 de juliol i es tancaran el 20 de setembre de
2017. Si fas la reserva abans del 20 d’agost gaudireu de 15€ de descompte.
Per tenir feta correctament la reserva s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i enviarlo. Al cap de 3 dies, com a màxim, rebràs l’import i la confirmació de la reserva. La
reserva serà vàlida durant 5 dies per tal de fer el pagament i enviar el resguard de l’ingrés
bancari, a la següent adreça electrònica:

equitrobada@amac.cat
També podeu trucar per telèfon per verificar la disponibilitat d’allotjament.
Les places son limitades a 120 cavalls i 150 persones. Les reserves es faran seguint
un rigorós ordre d’inscripció. Un cop rebuda se us enviarà, per correu electrònic, tota la
documentació de la vostra inscripció, lloc d’allotjament, número de pàdoc, plànol de
situació, carnet de ruta, tiquets pels menjars, etc.

Tota la informació de l’Equitrobada la podeu consultar a:






La web www.amac.cat
Per correu electrònic equitrobada@amac.cat
Al telèfon mòbil 677 768 725 - Laia Serra
Per correu postal a:
Associació de Marxes a Cavall de Catalunya
Rambla Guipúscoa 23 – 25 4t E
08018 Barcelona
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1 Tarifes segons modalitat d’allotjament
Hi ha tres modalitats d’allotjament:
1. Casa rural. Cases de Turisme Rural. Habitacions amb bany.
2. Casa de colònies. Dins el poble hi ha casa de colònies LA TORRE. S’ha de portat sac de
dormir i tovallola.
3. Acampada. Hi haurà una zona destinada a l’acampada amb tenda. Cada persona ha
de portar el seu material i fer el muntatge. Es disposarà d’aigua i de serveis sanitaris.
TARIFES:
Del 1 de juliol al 20 d’agost
Modalitat
Casa rural
Casa de colònies
Acampada

Participant amb cavall
140 €
118 €
97 €

Acompanyant
121 €
99 €
78 €

Del 21 d’agost al 20 de setembre
Modalitat
Casa rural
Casa de colònies
Acampada

Participant amb cavall
155 €
133 €
112 €

Acompanyant
136 €
114 €
93 €

El preu inclou:











Allotjament la nit del divendres i dissabte segons modalitat escollida. Amb esmorzar
inclòs.
Sopar del divendres i el sopar de gala del dissabte.
Entrada al ball del dissabte al vespre.
Dinar del dissabte.
Record de La Equitrobada.
Allotjament en pàdoc i menjar del cavall, de la nit de divendres a diumenge matí.
Participar al Concurs d’Orientació de Llarg Recorregut.
Entrada a l’espectacle eqüestre del dissabte a la tarda.
Entrada a les exposicions i activitats previstes

Nota: La tarifa acompanyant no inclou tot el referent a l’allotjament del cavall.
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1.1

Formulari d’inscripció

Cal fer una trucada o whatsapp a la Laia 677 768 725 o enviar un e-mail a:
equitrobada@amac.cat
Assumpte: Inscripció Equitrobada 2017
Amb les següents dades de cada participant:
Cognoms:
Nom:
Població on viu:
Data Naixement:
DNI:
Telf contacte:
E-mail de contacte:
Talla de samarreta:
Modalitat allotjament:
Ets acompanyant?:
T’interessa venir en alguna ruta d’accés organitzada?
Qualsevol al·lèrgia o incompatibilitat alimentaria:
Necessito assegurança (4,5€ x dia):
Número Llicència Federativa:
Nom del cavall:
Nº passaport cavall o UELN:
Mascle enter?:
Amb aquestes dades se us enviarà el pressupost i la confirmació de la inscripció. La
reserva serà vàlida durant 5 dies mentre s’envia el comprovant de pagament.
DADES BANCÀRIES:

CaixaBank ES31 2100 1075 1501 0062 5326


En cas d’anul·lació de la inscripció. Si es sol·licita abans del 20 de setembre , data
límit d’inscripció, es retornaran tots els diners. Fora d’aquet període s’estudiarà cada
cas i es retornarà la part no compromesa.



Els participants que hagin formalitzat la inscripció accepten, mitjançant
aquesta, totes les condicions indicades al "Dossier d'inscripció".



Els participants menors de 18 anys hauran d'adjuntar al formulari de la seva
inscripció un escrit firmat pels seus pares, tutors o guardadors de fet, en el qual se’ls
autoritzi la participació a l’Equitrobada 2017.



Les persones inscrites, en concepte tant de participant amb cavall com
d'acompanyant, ho fan sota la seva responsabilitat personal i, per tant, exoneren
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l'organització de qualsevol responsabilitat pels danys personals i/o materials que
puguin patir ells o terceres persones amb motiu de la seva participació a
l’Equitrobada 2017 d’ Alpens.



Les persones inscrites tindran el dret de cancel·lar, modificar, etc. les seves dades
personals, d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades.

2 Allotjament del cavall i material
La zona de pàdocs està situada a la sortida del poble, s’hi pot anar caminant. Els
pàdocs estan fets amb fil i pastor elèctric de 4 x 5 metres. Els cavalls i les instal·lacions
estaran vigilades les 24h mentre duri la Equitrobada.









Hi ha espai per 120 cavalls en pàdocs individuals.
Si hi ha algun cavall enter o problemàtic, s’ha d’avisar per reservar un espai
especial. Places limitades.
L’organització s’encarregarà de donar el pinso i l’herba als cavalls. 2 kg de pinso
natural triturat i 5 kg d’herba per àpat.
Els àpats dels cavalls seran a les 7h del matí i a les 19:30h de la tarda.
Hi hauran punts d’aigua. Cadascú ha de portar la seva galleda i donar aigua al seu
cavall.
Degut a la gran quantitat de cavalls, NO hi haurà dutxes per a cavalls.
Hi ha veterinari i ferrador de guàrdia

Per guardar les selles i altres estris particulars, hi ha dues possibilitats:
1. L’organització té disponible un local per guardar el material. Estarà tancat en clau
durant la nit.
2. Qui hagi portat el seu remolc el podrà fer servir per guardar el material.

3 Llicència federativa
Per participar en aquesta activitat s’ha de disposar de la llicència federativa de l’any en
curs. En cas contrari, el participant haurà de demanar l’assegurança diària que es tramitarà
per aquest esdeveniment. El cost d’aquesta és de 4,5€ al dia i s’ha de tenir per tots el dies
que es fan ruta.
En aquest cas, cal indicar al formulari d’inscripció quants dies
d’assegurança es necessitaran.
Serveix qualsevol tipus de Llicència de la Federació Catalana d’Hípica o de la Real
Federación Española de Hípica.
Per la correcta cobertura de les assegurances es obligatori l’ús del casc.
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4 Reglamentació sanitària del cavall
Pel que fa als animals, hauran de:





Portar el passaport o document sanitari equivalent.
Estar degudament vacunats i fer més de 10 dies i menys d’1 any de la seva darrera
vacunació.
Venir d’una explotació sense cap epidèmia o malaltia declarada.

A la arribada a la Equitrobada hi haurà un control veterinari que vigilarà l’estat del cavall,
es farà lectura del Xip i es comprovarà la documentació
Els animals dels propietaris que no presentin la documentació esmentada al
moment de fer la recepció, no podran accedir al recinte ni participar en les
activitats a cavall.

5 Aparcament dels vehicles
Hi haurà un aparcament reservat per als remolcs i camions de transport de cavalls.
Qui ho desitgi podrà portar el seu remolc o transport els dies abans de la trobada per
poder-lo tenir a disposició per marxar el diumenge dia 15.
La resta de visitants i acompanyants disposaran d’un altre aparcament a prop del
poble, degudament senyalitzat.

6 Bases de la Competició d’Orientació de Llarg Recorregut
De manera individual o en grup, es podrà participar a la competició d’orientació amb
el recorregut que cadascú hagi dissenyat per arribar al lloc de la trobada durant els dos
o més dies d’aproximació. Guanyaran la competició els genets que hagin fet la
puntuació més elevada segons un algoritme que té en compte la distància i la velocitat.
Qui vulgui participar a la competició ho ha d’indicar al full d’inscripció.
Bases:






Acreditar el recorregut realitzat amb un track gravat en GPS.
O bé, acreditar el recorregut realitzat amb un planell topogràfic escala 1:25.000
amb el recorregut dibuixat i presentar 2 justificants de pas per cada dia (segell
d’alguns establiments de la població amb data i hora).
Aquests documents s’entregaran a la arribada de la Equitrobada.
Al guanyador/guanyadors se’ls obsequiarà amb:

“Un pernil ibèric”
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InscriuInscriu-te,

no et quedis sense lloc a la

2ª EQUITROBADA a

ALPENS
volem que vinguis!
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