BASES GIMCANA NOCTURNA DE FESTA MAJOR
DESCRIPCIÓ:
La Gimcana Nocturna de Festa Major consisteix en superar un seguit de proves
de diferent dificultat a la platja i d’altres punts del municipi de L’Escala, on els
participants (per grups) hauran d’aconseguir obtenir la millor puntuació
possible. El grup que obtingui la millor puntuació se’l premiarà amb un sopar en
un restaurant del municipi.
La Gimcana és, sobretot, una manera de divertir-se i participar de la Festa.

REQUISITS:
Per a poder participar a la Gimcana Nocturna, s’hauran de complir els següents
requisits:












La Gimcana està limitada a 10 grups de 4 participants/grup. Un cop
s’arribi a aquest nombre no s’acceptaran més inscripcions. Tot i això, si
el dia 2 -breus minuts abans de començar- algun grup/s d’inscrits no s’ha
presentat es donarà la oportunitat a altres aspirants que hi vulguin
participar.
Podrà participar-hi tothom nascuts a partir de l’any 2006 i per grups de
quatre.
S’hauran d’inscriure del 19 al 30 d’agost a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament de l’Escala.
La Gimcana, s’iniciarà puntualment a les 21:00h i els participants hauran
de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de la cursa.
És obligatori que els participants adoptin les mesures de seguretat
necessàries, que s’explicaran just abans de començar.
És imprescindible que tots els participants vagin disfressats
(DISFRESSA: Conjunt d’elements externs utilitzats per aparentar una
personalitat diferent de la pròpia).
Cal portar (tots els participants) mitjons una mica gruixuts a sota genoll
per a una de les proves.
Els responsables de la gimcana 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 la cursa.
El fet d’inscriure’s a la gimcana suposa l’acceptació i coneixement
d’aquestes bases.

PREMI


El premi consisteix en un sopar valorat en 150€ per el grup guanyador.

JURAT


El jurat, format per membres de la organització i col·laboradors, decidirà
al finalitzar la cursa quin ha estat el grup guanyador, després de
comptabilitzar els punts de les diferents proves i, sobretot, la disfressa.

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases
per motius organitzatius i meteorològics.
Si per algun motiu aliè s’ha de suspendre la cursa o s’ha de modificar algun
dels requisits, l’organització i col·laboradors tindran el dret de decidir segons les
circumstàncies.

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
L’Escala, 2 d’agost de 2019

INSCRIPCIÓ A LA GIMCANA NOCTURNA DE FESTA MAJOR 2019
Acceptem les bases de la Gimcana nocturna per a participar de l’Activitat el
Dilluns, 2 de setembre de 2019 (Festa Major de Santa Màxima).

GIMCANA NOCTURNA POPULAR
(Dilluns, 2 de setembre de 2019)
COGNOMS I
NOMS DELS
PARTICIPANTS

GRUP (Nom del
grup)

EDAT

TELÈFON
(Només un
integrant)

CORREU
ELECTRÒNIC
(Només un
integrant)

x

x

x

x

x

x

1.
2.
3.
4.

Data:

Signatura:

IMPORTANT: Cal presentar la sol·licitud d’inscripció a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de L’Escala del 19 al 30 d’agost.
La Gimcana està limitada a 10 grups de 4 participants/grup. Un cop s’arribi a aquest
nombre, les inscripcions posteriors passaran a la llista d’espera. El dilluns, 2 de
setembre, es publicaran els grups participants de la gimcana al facebook i instagram
de la Comissió de Festes L’Escala.

