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ACCÉS A LA CARROSSA
- S’ha limitat l’aforament de la carrossa a 60 persones
- L’accés és exclusivament per a infants d’edats compreses entre 3 i 14 anys
- Per tal de poder accedir a la carrossa per a fer els diferents trams de la rua cal
  obtenir un quet que s’aconsegueix tot adquirint castanyes a l’stand de la organització
- Els quets seran de diferents colors.
-- A cada tram s’anunciarà per megafonia el color dels quets autoritzats a pujar a la 
  carrossa.
- Les persones que vulguin accedir a la carrossa hauran de presentar el seu quet a la 
  persona de la organització que estarà a l’entrada de la carrossa.
- No es permetrà l’accés a la carrossa a qui no ngui quet.

RECORREGUT
- El recorregut de la rua segueix la ruta establerta en el plànol adjunt.
-- Les parades als diferents punts del recorregut s’anunciaran per megafonia i seran d’una
  durada aproximada de 5 minuts. Un cop transcorregut aquest temps la carrossa 
  reprendrà la marxa sense esperar cap parcipant encara que ngui quet. 
- Les parades i reinicis de la carrossa s’anunciaran per megafonia amb un senyal sonor.
- Queda prohibit accedir o baixar de la carrossa un cop aquesta esgui en moviment.

SEGURETAT
- La parcipació a la rua és lliure.
-- És responsabilitat dels pares i mares dels menors d’edat parcipants a la rua el 
  control dels infants un cop la rua arribi als diferents punts de parada de la mateixa 
  i la carrossa de la organització s’aturi.
- El recorregut està senyalitzat amb tanques. Fora de l’espai senyalitzat la organització no 
  es fa responsab le dels possibles danys soferts per les persones que hi transin encara que
  sigui durant el transcurs de la rua.
- S’ha habilitat un Punt de Trobada que s’ha ubicat a la plaça 1 d’octubre de 2017 (final rua)
  per a infants que perdin el fil de la rua o s’extraviïn.    per a infants que perdin el fil de la rua o s’extraviïn.  
- Per a un major gaudi de l’acvitat els parcipants han de fer cas en tot moment de les 
  indicacions del personal de l’organització i la Policia Local. 

INSTRUCCIONS PER A LA RUA


