FESTIVAL NÀUTIC FESTA MAJOR DE L’ESCALA 2019
2 de setembre- Diada de Santa Màxima
Descripció:
El Festival Nàutic consisteix en un seguit de proves aquàtiques dividides en:
A- Competicions de natació, segons edat i gènere
B- Cursa per “pescar” amb les mans pilotes petites, melons i pilotes grans (amb premis per
bescanviar) segons edat i gènere.
Es celebra el 2 de setembre, diada de Santa Màxima, a la Platja de les 10:00h i fins les
13.00h aproximadament.
Categories:
Els grups es classifiquen en les següents categories:
EDAT

PROVES

ELEMENT A PESCAR

Color

del Gènere

MARCATGE
NÚMEROS
0-4 anys

NATACIÓ

PILOTES

Verd

m/f

5-7 anys

NATACIÓ

PILOTES

Blau

m/f

8-11 anys

NATACIÓ

MELONS

Vermell

m/f

12-15 anys

NATACIÓ

MELONS

Blau / verd

m/f

15-…. anys

NATACIÓ

PILOTES NUMERADES

Negre

m/f

Requisits:
Per a poder participar a les competicions, s’hauran de complir els següents requisits:
1. Tenir en compte que la competició és, sobretot, una manera de divertir-se i participar.
2. Podrà participar-hi tothom, de manera individual, que s’hagi inscrit prèviament.
3. No hi ha límit d’edat.
4.

Els participants s’hauran d’inscriure en les llistes habilitades a la mateixa Platja en
l’horari de les 9:00h a les 10.00h. Les inscripcions es tancaran puntualment a les
10.00h i qui no s’hagi inscrit no podrà tenir dret a obtenir cap medalla, pilota, meló o
pilota premiada.

5. No es reserva la plaça. En el moment de la inscripció en el llistat, el nen o nena o
participant haurà d’estar present i se’l marcarà amb el número d’inscripció a l’instant.
6. Els participants seran marcats amb un número en el braç en bolígraf permanent del
color corresponent al seu grup d’edat.
7. Les proves s’iniciaran puntualment a les 10:15h i els participants hauran de
presentar-se seguint la crida del grup corresponent o color, que s’anunciarà per
megafonia. Es començaran pels participants més petits
8. És obligatori que els participants adoptin les mesures de seguretat necessàries.
Suspensió o modificació:
1. Si per algun motiu aliè a la organització s’han de suspendre les proves o s’ha de
modificar algun dels requisits, l’organització i col.laboradors tindran el dret de decidir
segons les circumstàncies.
2. Els responsables de la valoració de les proves es reserven el dret de prohibir la
participació a totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits. També
podran intervenir en qualsevol incident que pugui haver-hi al llarg de les proves.
Pilotes numerades premiades :
1. Els participants de 15 anys o majors, que hagin aconseguit Pilotes de colors
numerades, hauran de bescanviar-les en el punt d’informació del Festival Nàutic, pel
seu premi corresponent.
2. Cada pilota estarà marcada amb un número que correspondrà a un premi secret.
3. El llistat de premis estarà exposat al Punt d’Informació del Festival Nàutic, sense
indicar el número de pilota que correspon a cada premi
4. Es lliurarà a cada premiat un val al portador amb la descripció del premi aconseguit i
les dades de referència del premi per a poder gaudir-lo.
5. No es podran canviar el premis.
6. S’anotaran les dades dels guanyadors per a informar a les empreses que col·laboren
en la cessió de premis
El fet d’inscriure’s al FESTIVAL suposa l’acceptació i coneixement d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases per
motius organitzatius i meteorològics.

L’Escala, 1 d’agost de 2019

