NORMATIVA BAIXADA D´ÀNECS de Pont de Molins 2017
1- El mitjà de transport ha de ser flotant i auto fabricat.
2- Les estructures o presumptes naus, han de ser fabricades amb materials no contaminants.
3- Cap estructura, nau o embarcació pot ser propulsada a motor.
4- Els participants han de tenir cura de que les seves embarcacions no deixin cap residu ni
sòlid (per exemple parts de la embarcació que es desfacin o desmuntin), ni líquid, per
disgregació.
5- Es permet l’ús de rems o altres mecanismes manuals per al desplaçament de l’ embarcació.
6- La vestimenta mínima necessària per poder participar a l´activitat, és banyador.
7- Es permeten les disfresses sempre i quan no generin residus.
8- Cal portar calçat per protegir els peus de possibles ferides amb pedres, brancs, etc.
9- La activitat es durà a terme el diumenge, 23 de juliol de 2017, entre les 11h i les 15 h.
10- La sortida s’iniciarà a les escales de l’alçada de l’Ajuntament, i el recorregut serà des
d’aquest punt fins passat el Pont (entre l’Amiel i l’Harmonia) i es tornarà enrere, tornant a
passar sota el pont, i l’arribada serà al costat de les escales de la placeta del Pont.
11- Està totalment prohibit malmetre l´entorn del riu.
12- Queda prohibit: enfonsar cap embarcació; tirar cap persona al riu; les baralles amb
contacte físic; crear riscos innecessaris; i qualsevol actitud incívica que pugui afectar la
seguretat de l’esdeveniment.
13- Els participants han de respectar l’itinerari marcat per l’Organització, per tant no s’accepta
excedir el límit marcat en el punt 10. En cas d’incompliment, els participants queden sota la
seva responsabilitat.
14- Els espectadors no poden intervenir en cap cas en el desenvolupament de l´activitat i està
totalment prohibit llençar cap objecte a les embarcacions.
15- Es farà una inscripció per els participants a fi de tenir un control de les persones inscrites y
poder realitzar una assegurança d’accidents, amb nom i DNI, i per als menors caldrà
autorització paterna, doc. firmat. Cal fer la inscripció a l’Ajuntament de Pont de Molins.
16- Els requisits obligatoris per a poder participar són: saber nadar; els menors han de tenir
autorització patern;, i cal la inscripció prèvia per tenir un control de participants, per a
l’organització i per a l’assegurança.
17- L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin provocar els participants per
conducta impròpia o negligència dels mateixos.
18- Tots els inscrits accepten la normativa reguladora d’aquest esdeveniment.

Rebuda aquesta normativa:

Nom i DNI
Data

