NOTA INFORMATIVA – SETEMBRE DE 2021
La Junta Directiva de L'Associació Anant Anant Caminades ens hem reunit davant la millora de la situació
actual de la pandèmia per la Covid-19 i hem decidit:
1.-Reprendre les activitats de la nostra associació, (suspeses des de març de 2020) aquest mateix mes de
setembre de 2021, tot i aixo, respectant les mesures de seguretat que les autoritats sanitàries ens fan arribar a
tots els ciutadans. Entre d'altres, a día de avui, hem de recordar que és obligatori l'ús de mascaretes a
l'exterior quan no es puga mantindre la distància de seguretat i, per descomptat, també en els desplaçaments
en vehicle quan els ocupants no són persones que hi convisquen.
També hem pres l'acord d'establir que és condició indispensable que les persones que decideixen acudir a
les caminades organitzades per Anant Anant estiguen vacunades o hagen superat la infecció per covid19, de tal manera que, preguem que aquelles persones que hagen decidit no vacunar-se s'abstinguen
d'apuntar-se.
Llevat d'aquesta restricció, es podrán inscriure a les caminades (recordem que la inscripció és obligatória per
a participar) tant els que no siguen socis de Anant Anant, com aquells que ho siguen, tenint en compte que,
si hi ha un límit d'inscripcions, tindrán preferéncia els socis. Per aquelles persones que no siguen sòcies,
continua vigent el pagament en concepte d'aportació a l'associació de 5 € per cada caminada.
Us recordem que tots aquells/aquelles socis/sòcies d'Anant Anant, que van pagar la seua quota de soci/a per
a l'any 2020, mantindran la seua condició de socis/sòcies per al que resta de l'any 2021 sense haver de pagar
cap alta quota.
2.-També s'ha decidit contractar de nou l'assegurança de responsabilitat civil del grup i l'assegurança
individual d'accidents que gestiona l'Associació. Aquesta última permetrà que puguen vindre a les
caminades aquells que no tinguen la targeta federativa. El cost de l'assegurança d'accidents per a aquelles
persones no federades és el que ja teníem establert, de 5 € per caminada. Excepcionalment, a aquelles
persones que van pagar la quota anual d'assegurança d'Anant Anant per a 2020, els farem l'assegurança
gratuïta per a les caminades que resten de 2021 a les que hi acudisquen.
Per tal de tindre constància de les persones que están federades, us preguem que envieu una foto de la
targeta al correu d'Anant Anant (caminades@gmail.com) el més aviat possible, ja que en cas contrari
no es podrá acceptar l'incripció a les caminades.
3.- El grup no organitzará dinars després de les caminades a cap restaurant fins que la situació de la
pandèmia millore de manera més consistent.
4.- Tornarem a l'activitat de manera progressiva, anant de menys a més, tant en la dificultat de les caminades
com en la distància dels desplaçaments. La primera caminada, amb un grau de dificultat baixa, serà el 26 de
setembre, a Borriol. Molt prompte disposareu del formulari per a la inscripció en la caminada i el perfil de la
ruta a la web de Anant Anant (www.anantanant.es).
ANIMEU-VOS, RESPECTEU LES NORMES I TORNAREM A GAUDIR TOTS JUNTS DE LA
MUNTANYA
SALUTACIONS
LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ ANANT ANANT CAMINADES

