Baixada del Pajaritu 2012
VII Edició – Ciutat de Tarragona

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom de l’andròmina:____________________________________________________________________________
Lema de l’andròmina:____________________________________________________________________________
Dades de la persona responsable de l’andròmina:
Nom i Cognoms___________________________________________________DNI___________________________
Data de naixement:____________________________Població___________________________________________
Telèfon i e-mail de contacte:______________________________________________________________________
NOVETAT 2012! si vols que soni un tema musical mentre baixes, acord amb la teva andròmina i lema, envia’ns el
nom de la teva cançó a: lapipelentertainment@gmail.com
Nom i cognom dels participants

Edat

Signatura (*)
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9
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13
*En cas que el participant sigui menor d’edat, indicar nom, cognom, DNI i signatura del pare, mare o tutor/a legal, qui es
responsabilitzarà d’aquest.

El fet d’inscriure’s, significa que s’han llegit i que s’accepten totalment les bases i es cedeix la seva imatge
per la difusió de l’activitat. Per això signo:

El responsable de l’andròmina

Data i lloc

“La lletra petita”
La cursa d’andròmines es realitzarà el 18 de febrer a les 12h, cal que vosaltres i la vostra andròmina estigueu preparats al punt de trobada (plaça
de l’Antic Escorxador) a les 10h.
En cas qui hi hagi participants menors d’edat, s’haurà d’indicar el nom, cognoms i DNI del/la responsable legal de cadascun d’ells i siguin
acompanyats en tot cas pel responsable.
La participació a la “Baixada del pajaritu” és responsabilitat exclusiva dels participants. En el cas dels/les menors d’edat ho és dels seus
responsables.
L’organització disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil per les actuacions i accions derivades exclusivament de l’organització.
L’organització i l’Ajuntament de Tarragona (que ha inclòs aquesta activitat en el programa general de Carnaval) resten expressament exclosos per
qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se, salvat la que correspon a l’organitzador referida al punt anterior.
Acceptar les següents bases, autoritza cedir els drets d’imatge reconeguts a l’article 18.1 de la Constitució i regulats per la llei orgànica 1/1982, de
5 de maig, sobre els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
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BASES
MODALITATS
a) La Modalitat Clàssica: amb rodes de coixinet
b) La Modalitat “Pajaritu”: amb rodes de qualsevol mena
c) La Modalitat “a pèl”: utilitzant els peus com a mitjà. NOVETAT 2012!
L’ANDRÒMINA
 Serà de fabricació pròpia, de qualsevol material, mida i forma, i propulsada per gravetat o empesa pels
participants. No es permeten utilitzar altres mètodes de propulsió (motor).
 La temàtica de l’andròmina, el disseny, la forma i l’aspecte serà el que desitgin els participants.
 L’andròmina haurà de comptar amb un mínim de 3 rodes, les quals poden ser de plàstic o pneumàtiques.
 Durà obligatòriament sistema de frenada i de direcció eficaços.
 Haurà de reservar un espai perquè l’organització hi fixi un dorsal.
 Queda prohibit que alguna part de l’andròmina contingui objectes perillosos o punxants.
 Cada andròmina haurà de tenir un nom propi, sense que aquest sigui ofensiu.
 En cap cas es permet realitzar els descens amb animals.
EL/S PILOT/S
 Els participants de l’andròmina han d’anar disfressats d’acord amb la temàtica del vehicle.
 Durant la baixada és obligatori que hi hagi almenys un pilot dins de l’andròmina.
 Es recomana l’ús de casc, correctament lligat, per tots els participants (ja sigui de moto o de bicicleta).
 S’aconsella l’ús de genolleres, guants i colzeres. La vostra seguretat és el més important.
 Els menors d’edat han d’omplir la inscripció adjuntant el nom, cognoms, DNI i signatura de la persona
responsable. Aniran en tot moment acompanyats dels adults responsables de referència durant la Baixada i
durant tot l’acte.
 Cada equip ha de tenir un responsable de l’andròmina. Aquest ha de constar al full d’inscripció com a tal i
serà el portaveu del grup davant l’organització.
 Els pilots obeiran les indicacions de l’organització en tot moment
 La participació en “La Baixada del pajaritu” sota els efectes de l’alcohol i/o substàncies psicotròpiques serà
causa d’exclusió immediata sens perjudici de la responsabilitat en que es pugui incórrer per les conductes o
accions sota els efectes de les substàncies mencionades.
RECORREGUT I ORGANITZACIÓ
Tots els participants quedaran convocats el dia 18 de febrer de
2012 a les 10h a la plaça de l’Antic Escorxador (sobre el pàrquing
Jaume I). Aquests aniran col·locant les andròmines tal com
l’organització els indiqui. A continuació, l’organització comprovarà
els vehicles per garantir que compleixin amb allò establert a les
bases i, així mateix es validaran les inscripcions.
Els participants podran lluir les seves andròmines a la plaça de
l’Antic Escorxador fins les 12h, moment en que s’iniciarà la Baixada
Inaugural. Les andròmines baixaran en l’ordre i posició que
l’organització determini. La Baixada començarà a cap d’alt del
carrer Puig d’en Pallars, fent un gir a la plaça de la Pagesia i
finalitzant al principi del carrer del Llorer, per on hauran de frenar i
pujar el mateix carrer fins la posició que ocupaven en un principi a
la plaça. Després que totes les andròmines hagin fet la seva baixada
individual, es farà una baixada col·lectiva, on els organitzadors
indicaran el toc de sortida en el mateix ordre que la primera
baixada. Després, el jurat es reunirà, mentre els participants
podran gaudir d’un vermut musical. Finalment es dirà el veredicte i es procedirà a l’entrega dels trofeus.
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PREMIS
La Baixada no té ànim de competició, així que es valorarà el disseny, l’originalitat i la sàtira.
Les categories de premis són les següents:
1. Premi Pàrquing Jaume I
2. Premi a la Sàtira
3. Premi al Millor Disseny
4. Premi a la Veterania
5. Premi als Més Menuts
6. Premi al 5 pelat NOVETAT 2012
7. Premi “Quina Gentada” NOVETAT 2012
8. Premi “Sa matao Paco” NOVETAT 2012
9. Premi “Cutrelux” NOVETAT 2012
10. Premi “Capità Enciam” NOVETAT 2012
JURAT
L’organització designarà un Jurat que valorarà les diferents categories d’acord als criteris de: simpatia, elegància,
valentia, etc.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden recollir o descarregar a:
a) A la Botiga El Lloro: C/Governador González, 18 Tarragona
b) Al Bar El Pajaritu: C/ Sant Llorenç, 21 Tarragona
c) www.tarragona.cat
Un cop complimentat el document, s’haurà d’entregar a la botiga El Lloro o al bar El Pajaritu, fins el divendres
17 de febrer. Aquest, també es podrà entregar a l’organització, el mateix 18 de febrer fins a els 10 del mati al
lloc de la baixada.
En cas que es detecti alguna errada en les inscripcions, l’organització es posarà en contacte amb vosaltres via
telèfon o correu electrònic.
Les inscripcions són obertes a tots/es els majors d’edat, i amb les restriccions indicades pels menors, sense
distinció de sexe o procedència.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:
 lapipelentertainment@gmail.com
 http://www.facebook.com/lapipelentertainment
 @LaPipel
ALTRES
 Cal respectar en tot moment les indicacions del membres de l’organització.
 L’organització vetllarà per la vostra seguretat amb diversos sistemes de protecció (bales de palla, tanques,
cintes que determinin espais, etc.), ambulància i protecció civil.
 Els participants han de respectar totes les normes establertes per l’organització, si no es compleixen els
requisits esmentats en aquestes bases, no s’acceptarà la participació.
 Tot allò no previst romandrà sobre la decisió de l’organització.

