
REGLAMENT: 

1. Podran participar totes les persones majors d’edat, i aquells menors que presentin 

l’autorització degudament signada que trobareu a la web de “el polvorí”. 

2. La inscripció és gratuïta i es podrà fer via web fins divendres 11, a través del formulari, 

o el mateix dia de la baixada a partir de les 18h, al barri de Can Montells. 

3. El carro o vehicle serà de fabricació pròpia, sense motor ni pedals. No podran 

sobresortir elements punxants que facin perillar la integritat física dels participants o 

públic assistent. 

4. Tots els carros passaran una revisió per part de l’organització, per verificar el bon 

funcionament de la direcció i el sistema de frenada. 

5. Serà obligatori l’ús de casc per part de tots els participants. Es recomana també l’ús 

d’altres proteccions, com ara colzeres, genolleres, etc... 

6. Els conductors i acompanyats del carro han de circular tots sobre el carro. No es 

considerarà que un carro ha arribat a la meta si aquest no la creua amb tots els 

participants que han iniciat la baixada. 

7. Tots els participants es fan responsables de qualsevol dany personal i extern que es 

produeixi durant l’activitat i exemptem a l’organització de qualsevol responsabilitat. 

8. La sortida de la baixada serà a les 19h a la avinguda a Can Montells. 

9. Hi haurà cronometratge manual. 

10. Els carros es podran exposar al carrer Romaní des de les 17h fins uns minuts abans de 

la sortida. 

11. Es premiarà als tres equips més ràpids en completar la baixada, al carro més original i 

al que es foti “el pinyo” més gran.  

12. També es premiarà la millor imatge o vídeo penjat a Instagram amb l’etiqueta 

“#BaixadaCarrosElPolvorí17”. 

13. L’organització te la potestat de suspendre la baixada per inclemències 

meteorològiques o de seguretat. 

14. El fet d’inscriure’s implica que els participants es comprometen a respectar i acceptar 

aquest reglament, incloent-hi la cessió dels drets d’imatge.  

15. Tot allò no previst romandrà sota la decisió de l’organització. 
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