
 

 

 

BASES DE LA GIMCANA 2018 
· 
Els equips seran integrats per 2 / 3 / 4 persones: adult – adult (3 
màx), adult – menor/s (1 adult + 3 màx. menors) 
· 
Els equips que els seus integrants siguin menors de 14 anys, hauran 
d'anar acompanyats d'un adult, si aquest no és el pare/mare o tutor 
legal, en el moment de la inscripció, hauran de firmar la conformitat 
de resposabilitat . 
· 
Els participants s'hauran de moure pel barri a peu, posant molt 
ènfasis en respectar les normes viàries, vigilar el trànsit en creuat els 
carrers i fent-ho pels passos de vianants. Queda totalment 
prohibit utilitzar qualsevol vehicle amb rodes per realitzar la gimcana. 
·  
La gimcana començarà a les 11:15h al Parc de Vista Alegre. És 
important que tots els integrants dels equips siguin al Parc de Vista 
Alegre abans de les 11:00h ja que un equip no podrà començar fins 
que tots els integrants del grup no hi siguin. L'hora prevista d'acabar 
l'activitat és a les 13:00h, és per aquest motiu que tots els equips 
hauran de dirigir-se al punt final abans de les 13:00h, encara que no 
hagin acabat les proves. 
· 
Cada prova que realitzeu hi hauran de ser presents tots els 
components del grup. Un cop acabada, el/la jutge/gessa haurà de 
signar la targeta de control. Si una prova no ha estat signada o la 
signatura no correspon a la del/la jutge/gessa, comptarà com si no 
s'hagués fet. 
· 
Un cop superada la prova / control, s’entregarà una cartolina on 
explicarà on està la següent prova o control, no podent saltar-se 
l’ordre de cap control. En cas d’error i anar a un control que no toca, 
no es podrà realitzar la prova, havent de buscar la prova correcte. 
 
Hi haurà proves que s’hauran de fer dins d’un temps i/o amb una 
finalitat, en cas de NO superar-ho, suposarà la penalització de 3 / 5 
min parats en el control, el/la jutge/gessa de la prova comptarà el 
temps. 
· 
Guanyarà l'equip que faci totes les proves en el menor temps i que 
superi el control final. 
 
L'organització de la gimcana no es fa responsable dels possibles 
incidents en el transcurs de la mateixa. Tanmateix, l’organització, es 
guarda el dret de desqualificar a algun grup en cas de comportament 
incívic, accions antiesportives o no respectar les normes viàries. 
 



 

 

 
REQUISITS PER A PARTICIPAR 
 
Abans de començar aquesta gimcana heu de portar un seguit de 
COSES IMPRESCINDIBLES que us seran útils al llarg de l'activitat; 
per aquest motiu heu de dur-les al damunt durant tot el recorregut. 
En cas de no portar algún d’aquests elements en l’inici de la 
gimcana, s’haurà d’anar a buscar durant la durada de la gimcana, 
per tant, en arribar a la meta, es farà un control de targeta i vestuari. 
. 

COSES IMPRESCINDIBLES 
 
PER GRUP: 
►  
Mòbil 
►  
Targeta de les proves. 
 
INDIVIDUAL: 
►  
Una gorra per protección solar. Control al final de la gimcana 
 

PREMIS 
 
Grup guanyador: 50 € en vals per bescanviar en comerços del 
barri. 
 
2on classificat: dos menús al restaurant La Llosa 
 
3er classificat: 2 menús per la Revetlla de Sant Joan que 
celebrarà l’AAVV Vista Alegre – Carrer Carme St. Joan 2018 
 
 
Amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Serveis 
de Carme / Vista Alegre 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ  I AUTORITZACIÓ PER UN ADULT 
ACOMPANYATS PER MENORS 
En/na ____________________________________________ amb 
DNI _______________________ 
com a mare/pare/tutor/resposable dels/les  
____________________________ amb DNI______________ 
 
____________________________ amb DNI______________ 
 
____________________________ amb DNI______________ 
 
____________________________ amb DNI______________ 
 
em faig responsable, dels menors adscrits en aquest full, dels 
possibles incidents que es puguin produir durant la realització de la 
Gimcana a Vista Alegre del 20 de Maig de 2018,  
 
NOM DEL GRUP: 
 
 
SIGNATURA: 
 
 
 
Segons l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal entitat AAVV Vista Alegre – Carrer Carme sol·licita el teu consentiment per publicar 
imatges dels adscrits en aquest document, de forma clarament identificable, en fotografies i 
gravacions corresponents a la gimcana del 20 de maig de 2018, i que s’exposin públicament 
a la pàgina web,altres publicacions internes o xarxes socials, així com a reproduir-la 
públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitat. 
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a 
qualsevol contraprestació econòmica. 
Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que 
contempla la Llei pots dirigir AAVV Vista Alegre – Carme té: Ptge. Picapedrers, 1 - 17004 - 
Girona  
o bé per correu electrònic a vistalegre.gi@gmail.com 

 
SIGNATURA DEL/LA RESPOSABLE/A: 
(En cas de no haver signatura en aquest apartat, NO es dóna permís a la difusió de les 
imatges) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ  PER DOS ADULTS (cas extraordinari 3) 
En/na ____________________________________________ amb 
DNI _______________________ i, 
en/na ____________________________________________ amb 
DNI _______________________ i, 
en/na ____________________________________________ amb 
DNI _______________________ 
 
l’organització queda exempta de tota resposabilitats en el cas 
d’haver-hi incidents durant la realització de la Gimcana a Vista 
Alegre del 20 de Maig de 2018.  
 
NOM DEL GRUP: 
 
 
SIGNATURA DELS COMPONENTS: 
 
 
 
Segons l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal entitat AAVV Vista Alegre – del carme sol·licita el teu consentiment per publicar 
imatges dels adscrits en aquest document, de forma clarament identificable, en fotografies i 
gravacions corresponents a la gimcana del 20 de maig de 2018, i que s’exposin públicament 
a la pàgina web,altres publicacions internes o xarxes socials, així com a reproduir-la 
públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitat. 
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a 
qualsevol contraprestació econòmica. 
Et recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que 
contempla la Llei pots dirigir AAVV Vista Alegre – Carme té: Ptge. Picapedrers, 1 - 17004 - 
Girona  
o bé per correu electrònic a vistalegre.gi@gmail.com 

 
SIGNATURA DELS COMPONENTS: 
(En cas de no haver signatura en aquest apartat, NO es dóna permís a la difusió de les 
imatges) 

 
 
 
 


