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XVIa. BAIXADA D’ANDRÒMINES DE PREMIÀ DE MAR 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
 

� S’estableixen 2 categories: 
a) Infantil fins a 14 anys 
b) Adults a partir de 14 anys 
 
� No hi ha límit d’edat per a participar. Els menors de 16 anys hauran de complimentar 

l’autorització dels pares o tutors en el moment de la inscripció. Els menors de 14 anys han de 
participar acompanyats d’un adult responsable. 

� Els equips s’hauran d’inscriure amb un lema o mot de guerra. 

� Els participants sortiran segons l’ordre que determini l’organització. 
 
DATA i RECORREGUT 

Dia de la baixada: 9 de juliol de 2011, a les 11 h. 

Sortida del Camp de Futbol  

Carrer de la Plaça � Plaça Nova, on es queden les andròmines. 
 
 
SEGURETAT 
 
� Les andròmines no hauran de portar cap enginy motriu que les acceleri. 

� Tots els participants hauran de portar casc 

� Totes les andròmines hauran de tenir un mecanisme que permeti frenar. 

� L’organització es reserva el dret d’excloure les andròmines que, segons el seu criteri, 
representin un perill públic. 
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INSCRIPCIONS 
 
� Les inscripcions es faran al Centre Cívic (c. Esperança, 19) 
 
� Caldrà haver omplert el full d’inscripció abans de les 23 h del 8 de juliol de 2011. 
 
La participació a la Baixada d’Andròmines implica l’acceptació de les bases i de qualsevol 
modificació que en pugui fer l’organització.  
 
HORARIS 
La convocatòria de totes les andròmines és a les 10.30h a l’entrada del camp de futbol. La sortida 
és a les 11h. 
 
PREMIS 
S’estableixen 3 premis: 

• Velocitat 
• Simpatia 
• Vistositat i Originalitat 

Els guanyadors, rebran un diploma acreditatiu. 
 
JURAT 
El jurat estarà format per un tècnic de la Regidoria de Festes i dos membres de la Comissió de 
Festes. 


