FESTA MAJOR ESTIU 2017
Nom del carretó o
Difts Trike:
Nom i cognom del
responsable:

Adreça:

Telèfons de contacte:

E-mail:

NOM I COGNOMS DELS PARTICIPANTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Població:

Edat:

EDAT

DNI:

DNI

FESTA MAJOR ESTIU 2017

AUTORITZACIÓ DE MENORS
Jo......................................................amb D.N.I.........................................
com a pare, mare o tutor/a legal.

AUTORITZO
Que el meu fill/a:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
PARTICIPI EN LA 21ª BAIXADA D’ENGINYS QUE TINDRÀ LLOC EL
DIA 3 DE JUNY DE 2017 AL MUNICIPI DE LA SELVA DEL CAMP

La Selva del Camp …. de ………………… de 2017.

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal del menor.

FESTA MAJOR ESTIU 2017

NORMATIVA
1. Cada enginy ha de ser de construcció pròpia
2. Ha de disposar de sistema de frens i de direcció.
3. Es valorarà què els participants dels enginys vagin disfressats.
4. Ha de ser un vehicle no motoritzat, sense pedals, ni cap mena
de sistema de propulsor.
5. Tothom pot participar; els menors d’edat amb una autorització
de la mare, pare o tutor.
6. OBLIGATORI: Casc integral, guants i pantalons llargs. També
es recomanable genolleres i colzeres.
7. Els enginys han de portar un suport davant i darrera per poder
remolcar-los fins la sortida.
La participació en aquesta cursa suposa l’acceptació d’aquestes
bases, i la derivació de qualsevol responsabilitat al participant.
A l’inscriure’s s’hauran d’omplir i signar el full d’inscripció, que és
l’autorització i acceptació de responsabilitats.
Poden inscriure’s a la cursa els majors i els menors d’edat tot i
què hauran de portar l’autorització de la mare, pare o tutor,
juntament amb el full d’inscripció.
La Comissió de la Cursa vetllarà per la seguretat dels
concursants, organitzadors i espectadors, fent complir les normes
de seguretat i les condicions que detallen aquestes bases.

