NORMATIVA:
FESTA DEL RIU MUGA, BAIXADA D’ ÀNECS
Normes respecte a les presumptes embarcacions, estructures
flotants o altres.
1.- El mitjà de transport ha de ser flotant amb estructura auto fabricada
o altres.
2.- Les estructures prefabricades han de ser flotants i solides amb
diferents formes estructurals.
3.- Les estructures o presumptes naus, han de ser fabricades amb
material no contaminant.
4.- Cap estructura, nau o embarcació pot ser propulsada per un motor.
5.- El desplaçament de les naus, barques o estructures, no poden
generar residu (ni sòlids, com per exemple parts d'embarcacions o
estructures flotants que s'arrenquin o desmuntin, ni líquids per
disgregació.
6.-Es permet l'ús de rems o altres mecanismes manuals per ajudar al
desplaçament.

Normes quant a la vestimenta dels participants:
1.- La vestimenta mínima necessària per poder participar en l’ activitat
és un vestit de bany.

2.- Queda prohibida l'activitat per als participants que vagin nus.
3.-Es permeten les disfresses de sempre, quan no generin residus, (no
es poden desprendre's ni perdre elements que els componguin)
4.-Portar calçat que es pugui mullar i ben ancorats als peus, com
xancles.

Normes vinculades al funcionament de l'activitat:
1.-L'activitat es realitzarà durant el diumenge 22 de juliol del 2018.
2.-La sortida s'iniciarà a les escales del Ajuntament. Seguint la
travessia des d'aquest punt fins a la línia final marcada pel Pont,
aproximadament uns 300 m, més o menys.
3.- L'ACA no posa objecció per realitzar aquesta a fi de realitzar
aquesta activitat a la festa del riu Muga. Quedant prohibit danyar
l'entorn del riu.
4.- En cas d'accidents fortuïts, i/o enfonsaments d'alguna estructura
flotant, els tripulants s’hauran d'arraconar a un costat a fi de trobar
algun punt de sortida. També hi ha l'opció sense perjudici algun de
sol·licitar l'autorització a ser remolcat per alguna altra estructura
flotant solidària.
A fi de minimitzar al màxim qualsevol risc per a les persones, les
quals seran controlades per membres de l'organització a tot moment
durant la travessia.
5.- Queda totalment prohibit enfonsar, punxar o qualsevol pràctica
inadequada que generi risc a les persones sota la seva responsabilitat,
en el desenvolupament de l'activitat.
Creant riscos innecessaris davant d'una actitud incívica que pugui
afectar al normal desenvolupament de l'esdeveniment.
6.- Els participants hauran de respectar l'itinerari marcat per
l'organització

En el cas d'incompliment,
Queda sota la seva responsabilitat aquesta circumstància, i en cas de
qualsevol incidència que pogués ocórrer fora dels limitis emmarcats
per l'organització. (El pont)
7.-Els espectadors no poden intervenir en cap cas en el
desenvolupament de l'activitat, excepte el personal de control i
seguretat que es trobi controlant la situació d'aquesta activitat.
8.- Els espectadors no poden i queda totalment prohibit llançar
objectes als participants que estiguin baixant el riu.
9.-No es podrà anar més enrere que la barca escombra.
10.-Es realitzarà una inscripció per a cada participant, nom, cognoms i
DNI, a fi de tenir un control de tots els inscrits en aquesta activitat.
A fi de poder projectar una pòlissa d'Accidents., amb nom i cognoms i
DNI com a llistat integrat en la cobertura de la mateixa.
Tots els menors necessitessin un escrit d'autorització paterna, signada i
adjunta a la informació de les normes, acceptant les mateixes en tot el
seu conjunt.
Nom cognom i DNI per igual les dues en concepte d'estar informat de
les mateixes.

Requisits obligatoris per poder participar:
1.- Per a tots els participants el requisit prioritari és: SABER NEDAR.
2.-Els menors hauran de tenir una autorització paterna a fi de poder
participar.
3.- És important realitzar una inscripció prèvia a fi de tenir un control
de tots els inscrits.
4.- Tots els participants hauran de posar-se una armilla o similar per
mesures de seguretat, l'inscrit que no ho porti queda sota la seva
responsabilitat en qualsevol incidència que li pogués ocórrer.

5.- Cada participant haurà de tenir una mínima condició física així
com un domini de la presumpta embarcació.
6.- En inscriure's a l'activitat, l'inscrit reconeix estar informat dels
riscos que comporta participar en el descens popular, comprometentse a fer cas de les recomanacions de tots els mitjans de seguretat.
7.- Si per algun motiu, meteorològic o d'una altra índole no es pogués
garantir el normal desenvolupament de l'activitat, així com les seves
mesures de seguretat, l'organització prendrà les mesures oportunes a fi
de suspendre aquesta activitat, si així procedeix.
8.- L'organització d'aquest esdeveniment no es fa responsable dels
danys que puguin produir els participants per conductes negligents en
el desenvolupament de la mateixa.
9.- En inscriure's en l'activitat (baixada d’Ànecs), l'inscrit accepta la
responsabilitat de qualsevol dany, pèrdua o perjudici que pugui tenir,
alliberant a l'organització i els seus membres de qualsevol reclamació
o rescabalament per tals danys o pèrdues.
10.-Aquesta activitat es realitza al medi natural i per tant els riscos no
poden ser totalment controlats per l'organització, per això en tot
moment cal respectar l'entorn natural en el qual es desenvolupa
l'activitat.
11.- Els participants hauran de seguir fidelment les instruccions del
personal de l'organització de l'esdeveniment.
12.- Els membres de l'organització podran advertir i en el cas
d'inobservança de l'advertiment, podran excloure o expulsar a l'inscrit
que incompleixi les normes d'aquestes bases.
12.-Tots els inscrits accepten la present normativa reguladora d'aquest
esdeveniment, quedant així informats tots els inscrits de les normes
d'aquest esdeveniment.

