BASES DESPISTAKANA
Què és la Despistakana?
Una gimcana on haureu de superar proves intenses, divertides i originals. Aquestes proves
s’aniran anunciant en el transcurs de la Festa Major, en qualsevol horari.
Les proves estan pensades per a la participació de tot l’equip però no cal la participació completa
de tots els membres, només hauran de participar-hi un mínim de 5 components.
ADVERTÈNCIA: durant les proves us mullareu, us embrutareu, correreu i molt més. Veniu
preparats i conscienciats per donar-ho tot!

Qui pot participar-hi?
La gimcana està pensada per a la participació de tota la ciutadania del municipi.
Els requisits són:
- Ser humà
- Poder moure’s
- Tenir ganes de participar-hi
- Fer un somriure d’orella a orella.
Els menors de 12 anys hauran d’apuntar-se i participar-hi sempre amb algú major d’edat que
se’n responsabilitzi.
El jovent d’entre 12 i 17 anys podrà participar-hi sense la supervisió d’un adult si els tutors/es
legals signen una autorització.

Com han de ser els grups?
Els grups han d’estar formats per un mínim de 5 participants i un màxim de 15. En cas de superar
aquest número, us recomanem que intenteu fer més d’un equip, ja que les proves estan
pensades per a aquest volum de participants.

Com ens hem d’inscriure?
Tingueu en compte que només podran participar a la gimcana els 10 primers grups inscrits.
La resta passarà a reserva i en el cas d’entrar dins de la competició, seran avisats.
Primer pas: heu d’anar a la biblioteca Vicente Aleixandre (av. de la Mediterrània, s/n) i fer la
inscripció.1
Segon pas: l’organització es posarà en contacte amb els/les representats de cada equip per fer
una reunió el dia 15 de juny, a les 18 h, a la biblioteca. Cal que vingui almenys, un/a representant
per equip. En cas de no assistir-hi, l’equip no podrà participar-hi.
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En cas que algun equip no compleixi els requisits abans del dia 13, serà exclòs i el primer grup de la llista d’espera
podrà participar a la gimcana i tindrà un període de 2 dies per entregar la documentació. Si no compleixen les
condicions, serà el següent i així successivament.

Què heu de fer com a equip?
Per diferenciar els equips, és important que cadascun dels grups porti un distintiu i un nom
específic de grup amb què se’l pugui diferenciar. Recomanem que us poseu el mateix color de
samarreta.

Quan i on comença la gimcana?
La gimcana començarà el mateix divendres 15 de juny, amb la reunió de l’organització amb els
equips participants i finalitzarà el diumenge 17 de juny, amb l’entrega de premis.

Com seran les proves?
Les proves seran diferents accions on posareu en joc les vostres capacitats tant físiques com
intel·lectuals. L’important és tenir bon humor per gaudir de l’experiència.
Després de cada prova, l’organització assignarà una puntuació a cada equip participant, que es
mantindrà en secret durant el transcurs de les activitats.
Podreu consultar la puntuació final una vegada s’hagi fet públic el resultat a la biblioteca.
En el cas que es produeixi un empat, es farà una prova final amb els equips que hagin empatat.

Es pot desqualificar un equip?
S’espera dels equips que fomentin la competició sana, el bon rollo i l’humor, de tal manera que
s’estableixi un bon clima, tant amb la resta d’equips com amb la ciutadania que estigui gaudint
de la Festa Major.
En el cas que algun equip no potenciï i assumeixi aquesta filosofia de la Despistakana, serà
expulsat de la competició.
Tanmateix, l’organització es reserva el dret d’expulsió de la competició o penalització segons els
casos particulars que puguin sorgir.2

Quin és el premi?
El premi serà un cistella d’alimentació perquè tot l’equip pugui fer un bon àpat i celebrar que
ha guanyat la competició, i invitacions per visitar les instal·lacions de la granja La Fageda.
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L’organització i els col·laboradors no es fan responsables del que pugui succeir durant el transcurs de la gimcana.
Si per algun motiu s’ha de suspendre la gimcana o modificar alguns dels requisits, l’organització i els col·laboradors
tindran dret a decidir, segons les circumstàncies.

