I CURSA ENIGMÀTICA:EL MÓN DELS CÒMICS
La Cursa enigmàtica es realitzarà el divendres dia 4 de setembre a les 19.00h, a
l'Escola Ramón y Cajal.
Aquesta consisteix en descobrir pistes per arribar a la conclusió final que us demanarà per
resoldre un misteri.
Per participar a la cursa l' edat mínima és de 5 anys i els equips han d’estar formats entre
4 i 10 persones.
Cada equip ha de venir identificat (des d’un simple distintiu que portaran els membres de
l’equip: una camiseta , una gorra una perruca… fins una disfressa completa sobre la
temàtica)
Cada equip ha de portar un telèfon mòbil.
Hi hauran 3 premis per als tres primers guanyadors. Els premis es podran modificar
segons les edats dels guanyadors.
Les inscripcions es realitzaran on line, o el mateix dia a les 18.30h a l'Escola Ramón y
Cajal.
MESURES SANITÀRIES PER L'ACTIVITAT:
-És obligatori l'ús de la mascareta en l'activitat.
-Es realitzarà un control de temperatura a tots els participants.
-Cada zona de joc tindrà el seu gel hidroalcohòlic.

REGLAMENTACIÓ:
Preneu-vos les regles molt seriosament, així contribuireu a que el joc surti millor i sigui
mes espectacular.
1.Els equips haureu de presentar el llistat dels membres de l’equip a totes les proves que
us trobeu durant el recorregut.
2.A cada prova se us mirarà el llistat. Fins que no arribeu tots els membres de l’equip no
se us donarà cap tipus de pista.
3.En cas de coincidir 2 o mes equips en un punt on hi ha una prova , té preferència el que
arriba amb la totalitat dels seus components.
4.Si algun membre d’un equip causa baixa pel motiu que sigui ho haurà de comunicar a la
primera prova que vagi i allí s’actualitzarà el llistat.
5.No es poden xerrar les pistes entre els equips participants.
6.Queda totalment prohibit utilitzar qualsevol mitjà de locomoció. Es desqualificarà a tot
l’equip en cas de ser vistos.

7.Heu d’obeir sempre el que us diguin o manin els personatges durant el joc .
8.Respecteu els personatges. No són amics vostres , estan actuant i no us coneixen de
res.
9.Queda terminantment prohibit acusar a qualsevol dels personatges durant el joc. Si ho
feu el personatge desqualificarà a tot l’equip immediatament.
10.Haureu d’obeir sempre els missatges que rebeu a través del telèfon mòbil.
12 El joc començarà quan es senti un coet i acabara quan se sentin 3 coets .Llavors els
concursants i personatges fareu cap a l’Escola Ramón y Cajal encara que no hagueu
acabat.
13.l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors es penalitzarà amb la desqualificació
de tot l’equip .L’expulsió serà inapel·lable i qualsevol dels personatges que participen en la
cursa està autoritzat per fer-ho si així ho creu convenient.
14.Qualsevol membre del grup que no compleixi les mesures sanitàries serà desqualificat
tot l’equip.

