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REGLAMENT DE EL BROGIT DE LA VALL 

 

• El Brogit de la Vall només es pot realitzar via la centraleta de reserves. 

• L’itinerari s’ha de començar i acabar en un mateix allotjament. 

• La reserva s’ha de realitzar com a mínim amb 48 hores d’antel·lació. 

• Un cop feta la reserva a la centraleta de reserves el participant rebrà el full de reserva amb les 
dades de pagament. A partir d’aquest moment, l’usuari tindrà 5 dies naturals per efectuar el 
pagament. Passats aquests 5 dies la reserva efectuada s’anul·larà automàticament.  

• Per fer efectiva la reserva s’ha de fer el pagament de la inscripció (29 euros) i, com a mínim, de la 
bestreta per persona/nit contractada (15 € persona/nit). La resta de l’import de la reserva s’ha 
de pagar com a mínim 15 dies abans d’iniciar la travessa. 

• En cas d’anul·lar la reserva 30 dies abans de l’inici de l’itinerari es retornarà tot l’import de les 
bestretes (o l’import total en cas que ja s’hagués ingressat), però no l’import de la inscripció. Si 
s’anul·la dins dels 30 dies previs a la travessa no es retornarà cap import ingressat. 

• S’ha de portar el full de reserva i el comprovant de pagament bancari durant tot el recorregut 
per poder participar en El Brogit de la Vall, allotjar-se en els establiments reservats i recollir el 
paquet de productes exclusius.  

• Al final de cada etapa, se li segellarà al participant una butlleta de pas a l’allotjament 
corresponent en què s’apuntarà el dia i hora d’arribada. Cal tenir present que l’itinerari es pot 
iniciar en qualsevol allotjament i fer-lo en qualsevol sentit.  

• La centraleta de reserves no es fa responsable de possibles incidències durant la travessa entre 
els refugis. Per això es recomanable tenir la targeta de la FEEC (Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya) o l’equivalent reconeguda per la UIAA (Unió Internacional 
d’Associacions d’Alpinisme).  

• La modificació d’una reserva tindrà una despesa de gestió de 5 € per persona 

• El fet de no pernoctar en els allotjaments en el dia concret reservat comporta la pèrdua de la 
reserva, havent de pagar l’import íntegre en l’allotjament on s’acabi efectuant la pernoctació. 
L’organització no es fa responsable de la disponibilitat o no de places. 

• En cas d’abandonament de la travessa, el cost de la reserva no es retornarà si no és per causes 
de força major. 

• La confirmació de la reserva suposa l'acceptació del procediment explicat en el present 
reglament. 


