Benvingut/da,
La cursa d’andròmines es realitzarà el divendres 30 de juny de 2017 a les 20:30h, dins el Marc de la Festa
Major 2017. Cal que vosaltres i la vostra andròmina estigueu preparats i preparades al punt de trobada
(pistes esportives Pau Casals) a les 20:00h.
Dades de l’andròmina
Nom(*):______________________________________________________________________
Lema:________________________________________________________________________Responsable
de l’andròmina Nom i Cognoms(*):______________________________________
DNI(*):____________________________ Data de naixement:___________________________
Població:________________________________ Telèfon(*):____________________________ Correu
electrònic(*):____________________________________________________________
En aquest document declaro que la meva participació a la V Baixada d’Andròmines Festa Major de Sant
Pere 2017 és voluntària i recau sota la meva responsabilitat l’andròmina inscrita en aquest document,
exposant que compleix els requisits que s’estableixen en la normativa de la V Baixada d’Andròmines 2017
fent constar que sóc el responsable d’aquesta al llarg de l’activitat.
Menors d’edat(*): (autorització del pare/mare/tutor legal – full adjunt)
*És obligatori omplir aquests camps

Autorització relativa als menors d’edat: ús d’imatge
L’Ajuntament disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on
informa i fa difusió de les activitats organitzades per l’Ajuntament.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, participants en
les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 8.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, l’Ajuntament demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Dades de la o el menor
Nom i cognoms del/la menor
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal del/la menor

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
organitzades per l’Ajuntament i publicades:
 Pàgines web municipal: □ Sí □ No
 Revistes o publicacions editades per l’Ajuntament: □ Sí □ no
Lloc i data
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal del/la menor

NORMES DE LA BAIXADA D’ANDRÒMINES
DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE 2017
La Baixada d’Andròmines de la Festa Major de Sant Pere 2017 no té ànim de competició. Es premiaran les
andròmines per l’originalitat, la decoració, l’enginy i la motivació de l’equip o del conductor.
Requisits per als participants:
 Poden participar-hi andròmines de fabricació pròpia i sense motor conduïdes per un o més
conductors disfressats segons una temàtica.
Per als participants menors d’edat:
 Fins a 12 anys, cada infant participant ha d’anar acompanyat d’un adult i sota la
responsabilitat d’aquesta persona.
 De 13 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare o mare o tutor/a
legal.
 És obligatori l’ús de casc i guants, i es recomana portar proteccions als genolls i les mans, així com
protegir el cos amb màniga llarga per evitar possibles lesions.
Requisits per a les andròmines
 L’andròmina ha de ser de fabricació pròpia, sense motor i de qualsevol material i mida. És
indispensable que disposi de sistema de frens i de direcció adequats. És opcional, però
recomanable, portar un clàxon o botzina.
 L’andròmina pot tenir la forma i l’aspecte que desitgi el participant.
 No pot portar cap mena de sistema de propulsió i no es pot utilitzar per construir-la la base d’un
automòbil.
 Ha de tenir com a mínim tres rodes.
 Ha de tenir suport per ser remolcada, tant pel davant com pel darrere. En el cas que l’andròmina
pugui ser transportada per una persona, no caldrà fer ús del suport esmentat.
 L’estructura del carretó ha de ser adequada, de manera que no en sobresurtin elements perillosos
(barres de ferro, fustes, canyes, objectes punxants...) que puguin perjudicar els espectadors ni els
mateixos participants.

Requisits durant la cursa:
 Els participants s’han de presentar als boxs habilitats a les pistes esportives de Pau Casals a partir
de les 20:00 hores del divendres 30 de juny per verificar les inscripcions, entregar-los els dorsals i
donar-los les acreditacions.
 Les andròmines seran examinades per comprovar que compleixen els requisits. En cas contrari no
es permetrà la seva participació.
 Les baixades seran individuals i no es valorarà la velocitat.
 No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants, ni la del
públic.

Recorregut
El recorregut discorrerà per l’Avinguda Pau Casals fins a la plaça d’Espanya.
En tot el recorregut hi haurà proteccions a les zones conflictives.
Premis
A l’andròmina més engalanada.
A l’andròmina més original.
A l’andròmina més sorollosa.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dimarts 27 de juny de 2017.
Les inscripcions es portaran a terme a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (carrer de Roger de
Flor, 23). Horari: De dl. a dv., de 8.30 a 14 h, i dj., de 16 a 19 h.
Les dades i documents necessaris per fer la inscripció són:
- Fitxa d’inscripció signada.
- Fotocòpia del DNI dels participants.
- Nom, cognoms i data de naixement de cada participant.
- Telèfon i adreça electrònica de contacte.
- Nom que identifiqui l’andròmina.
- Autorització signada en el cas de ser menor de 18 anys.
L’activitat disposarà del personal sanitari necessari. No obstant això, els participants han de signar un
document a l’hora d’inscriure’s en el qual declaren la seva participació voluntària i sota la seva
responsabilitat, i exclouen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet.
L’organització es reserva el dret de modificar les normatives segons la necessitat de la cursa.
Per a qualsevol altra informació o consulta:

Regidoria d’Infància
Adreça electrònica: infancia@elmasnou.cat
Tel. 93 540 18 46

