
 

BASES “A PEU PER SANT ADRIÀ DE BESÒS” 

(I GIMCANA CULTURAL A SANT ADRIÀ) 
 
 

FUNCIONAMENT: 
 
La Gimcana se celebrarà el dimarts 19 de juny de 2012, de 16 a 19 h, amb sortida i 

arribada al Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor (pl.  Guillermo Vidaña, s/n). 

A cada equip se li donarà un dossier per anar fent el recorregut i responent les preguntes de 

les proves, i un carnet per segellar en els punts d’avituallament.  

El carnet tindrà el nom de l’equip i servirà per participar en el sorteig del final de joc. 

Per donar per finalitzada la Gimcana cada equip haurà d’haver completat el circuit establert. 
 

EQUIPS: 
 
Els equips estaran formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 persones. Les inscripcions 

individuals seran agrupades per l’organització. 
No hi ha edat mínima ni màxima de participació però els menors de 18 anys hauran de 

portar una autorització i/o anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.  
L’organització assignarà a cada equip un nom, que s’haurà de portar en un lloc visible 

durant el desenvolupament de la Gimcana. 
El dia de la Gimcana cada equip designarà un portaveu entre els seus membres. 
 
Consells importants: 

Anar ben calçat, portar protecció solar i gorra o barret, portar beguda i bolígraf.  
 

INSCRIPCIÓ: 
 
La inscripció és gratuïta però les places són limitades.  
Data límit d’inscripció: dimarts 5 de juny de 2012 inclòs. 
Cal omplir el full d’inscripció. En el cas dels menors de 18 anys serà imprescindible 
l’autorització paterna. 
 

Les inscripcions es podran fer: 
 A les aules dels cursos del CNL, a les escoles d’adults, a les biblioteques, al CIOD, etc. 
 Contactant amb l’SLC de Sant Adrià de Besòs:  santadria@cpnl.cat, 93 381 20 05 
 

RESPONSABILITAT: 
 
Ni el CNL de Badalona i Sant Adrià ni la resta de col·laboradors respondran dels accidents ni 

de les malalties contretes o agreujades que es produeixin durant la I Gimcana Cultural, com 

tampoc dels danys que puguin patir els participants o terceres persones.  
El fet de participar-hi pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions preses 
per l'organització en els casos que no s'hagin tingut en compte les bases esmentades. 
 
 
UN COP FINALITZADA LA GIMCANA, HI HAURÀ BERENAR PER A TOTS ELS 
PARTICIPANTS PRESENTANT EL CARNET CONVENIENTMENT SEGELLAT. 
 
 

Full d’inscripció “A peu per Sant Adrià de Besòs” 

(I Gimcana Cultural a Sant Adrià) 
EQUIP NÚM: (A OMPLIR PER L’ORGANITZACIÓ) .................................................................................. 

NOM DE L’EQUIP: _____________________________________________ 
 
NOM I COGNOMS ...................................................................................................................... 
 
DATA DE NAIXEMENT.............../............../...................... (menors amb autorització paterna necessària).  

 
Adreça electrònica PER A LA GIMCANA.....................................................................................  
 
MÒBIL PER A LA GIMCANA ......................................................................................................  
 
CNL Alumnat (codi curs)                                  CNL Voluntaris / Aprenents              CNL Altres        
  
Biblioteca Sant Adrià                  Biblioteca Font de la Mina                CIOD      Escola d’Adults 
 
Altres          ......................................................................................................................... (especifiqueu) 

 
La participació en la Gimcana implica l’acceptació de les bases. 
 
PROTECCIÓ DE DADES:  

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat CONCURSOS, PROMOCIONS I ACTES DIVERSOS, 
la finalitat del qual és, entre d’altres, la gestió de les dades de les persones participants en concursos, promocions i actes del Consorci per a 
la Normalització Lingüística. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’adreça on us podeu 
adreçar per exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició és: Consorci per a la Normalització Lingüística 
Carrer de Mallorca, 272, 8a planta 08037 Barcelona 
 
DRETS D’IMATGE: Amb aquest document la persona signant consent expressament i autoritza el CPNL perquè utilitzi les imatges que 

siguin estrictament necessàries per a la difusió posterior d’aquesta Gimcana.  
 
RESPONSABILITAT: Ni el CNL de Badalona i Sant Adrià ni la resta de col·laboradors respondran dels accidents ni de les malalties 
contretes o agreujades que es produeixin durant la I Gimcana Cultural, com tampoc dels danys que puguin patir els participants o terceres 
persones.  
El fet de participar-hi pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions preses per l'organització en els casos que no s'hagin 
tingut en compte les bases esmentades. 

 
SIGNATURA  
 
 
 
.................................., ...... d ......................... de 2012 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS (cal que l’empleni el pare, la mare o tutor/a) 

....................................................................................., amb DNI núm. ..................................,  
(nom i cognoms)   

com a pare / mare / tutor/a, autoritza....................................................................................... 
                                                (nom i cognoms) 

a participar en la I Gimcana Cultural a Sant Adrià. 

 
SIGNATURA 
 
 
.................................., ...... d ......................... de 2012 

 

mailto:santadria@cpnl.cat

