
 
INSCRIPCIÓ A LA CURSA DE COTXES BOJOS – CARNESTOLTES 2020 
 
 
Dades del responsable del grup 
 
Nom i cognoms: 

DNI/NIE (cal aportar fotocòpia): 

Domicili: 

Telèfon: 

 

Dades del cotxe participant 
 
Nom del cotxe/grup: 
 
Mida: 

Nombre de persones que aniran en  el vehicle: adults......................  infants.............................. 

 
 
Bases per a la participació 
 

I. Requisits per als participants: 
 

 Poden participar-hi vehicles de fabricació pròpia i sense motor conduïdes per un o més conductors amb la 
possibilitat de què els conductors vagin disfressats. 

 
 Es recomana l’ús  de casc, portar proteccions als genolls i les mans, així com protegir el cos amb màniga 

llarga per evitar possibles lesions. 
 

 Està prohibit participar als menors d’edat sols, sempre hauran d’anar acompanyats per una persona adulta 
responsable durant el trajecte. 
 

 Inscripció: 20 euros 
 

II. Requisits per als vehicles: 
 

 El vehicle ha de ser de fabricació pròpia, sense motor i de qualsevol material i mida. Es indispensable que 
disposi de sistema de frens i direcció adequats.  

 
 No pot portar cap mena de sistema de propulsió i no es pot utilitzar per construir-la la base d’un automòbil. 

 
 Ha de tenir com a mínim tres rodes. 

 
 L’estructura del vehicle ha de ser adaptada, de manera que no en sobresurtin elements perillosos (barres 

de ferro, fustes, canyes, objectes punxants...) que puguin perjudicar els espectadors o als mateixos 
participants. 

 



 
 

III. Requisits durant la cursa: 
 

 Els vehicles podran ser examinats per la comissió del carnestoltes, per comprovar que compleixen tots els 
requisits. En cas contrari no es permetrà la seva participació. 

 No es permès d’abandonar el circuit en cap moment fins finalitzar la cursa.  
 No es permès de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni del públic. 
 No es permès de llençar cap tipus de material des dels vehicles, ni l’ús de foc o pirotècnia de cap mena. 

 
IV. Circuit: 

 
 Punt de trobada a Plaça Catalunya (davant del consultori) 
 El circuit discorrerà des d’Enric Granados ( a l’altura del local social de la Penya) passant pels c/ Anselm 

Clavé, c/ Major i c/ Pau Casals, i finalitzant a la plaça de Sant Jaume. En tot el recorregut hi haurà proteccions 
a les zones conflictives. 
 

 
V. Trofeus:  

 
a) Per  velocitat  

- Una Cistella 
 
b) Per millor decoració. 

1r  300€ 
2n  200€ 
3er 100€ 

 
 

VI. Cap participant no optarà als premis descrits en el punt V, si no compleixen els requisits dels punts I 
i II. Podrà desfilar però no optar als premis. 

 
 

VII. Declaració de responsabilitat: 
 
Amb la present inscripció el participant sotasignat DECLARA:  
Que es troba en les condicions físiques adients per participar en la cursa, que el vehicle compleix amb els requisits 
abans indicats i que accepta totes les instruccions incorporades en aquest full d’inscripció, així com qualsevol 
indicació que se li faci en el decurs de la cursa per la seva seguretat o la dels espectadors i altres participants.  Així 
mateix que participa de manera voluntària i sota la seva responsabilitat, i exclou l’organització de qualsevol 
responsabilitat derivada d’aquest fet o dels possibles danys causats a ell mateix o a tercers. 

 
L’Ajuntament no es farà responsable de qualsevol possible dany derivat del incompliment dels requisits tècnics, de 
seguretat o qualsevol altres dels indicats, així com dels possibles xocs amb altres participants. 
 
Signo en senyal d’ACCEPTACIÓ d’aquestes condicions d’inscripció en la cursa de cotxes bojos del Carnestoltes de 
Miralcamp, 
 
Data............................................................. 
 
 
 
(Signatura)..................................................................... 


