
GIMCANA 2017
«La història del teu poble»

La «Gimcana 2017: la història del teu poble» és una activitat organitzada per l’Ajuntament de
Beniarbeig i programada per al dilluns 9 d’octubre de 2017 a les 11:00h a la plaça del 9 d’Octubre
de Beniarbeig.  L’objectiu és apropar-se a la història local d’una manera lúdica i  col·laborativa,
posant a prova les capacitats de l’equip.

Participants

• S’hauran de formar equips de màxim 7 components. 

• L’activitat està dissenyada per a joves, però no existeix cap límit d’edat, quedant oberta la
participació a persones de totes les edats.

Funcionament

• El joc s’iniciarà a les 11:00 a la plaça del 9 d’Octubre, on se li entregarà a cada equip una
bossa  amb el  material  necessari.  A partir  d’ací,  s’hauran  de  seguir  les  indicacions  dels
organitzadors.

• Les proves no són competitives, seent l’únic objectiu completar el circuit.

• Tots els llocs per on transcorre l’activitat estan situats dins del casc urbà.

• Una volta superades totes les proves i finalitzat el circuit, els participants seran obsequiats
amb un regal.

Normes

• En tot moment s’hauran de seguir les indicacions de l’organització, no fer-ho suposarà la
retirada automàtica de tot l’equip.

• Durant  els  desplaçaments  d’una  prova a  una  altra  s’haurà  de fer  de  forma tranquil·la  i
ordenada, ja que totes les vies per on transcorre la Gimcana són de circulació oberta.

Ús d’imatges

La participació  en  la  «Gimcana  2017:  la  història  del  teu  poble»  implica  la  cessió  del  dret
d’imatge a l’Ajuntament de Beniarbeig per a la publicació de fotografies i vídeos en els seus mitjans
digitals  (www.beniarbeig.es i  www.beniarbeig.org), publicacions impreses (Butlletí  d’Informació
Municipal  Beniarbeig),  xarxes  socials  (Youtube:  ajbeniarbeig,  Twitter:  @ajbeniarbeig,
@Bibll_beniarbeig, Facebook: @bibliotecamunicipaldebeniarbeig) i altres publicacions. Si algú no
vol cedir el dret d’imatge haurà de comunicar-ho expressament a l’organització.

Inscripcions

La  participació  és  gratuïta,  però  cal  inscriure’s  prèviament  a  la  Biblioteca  Municipal  de
Beniarbeig,  bé  siga  presencialment,  per  telèfon  (96  647  65  97)  o  per  correu  electrònic  a
biblioteca@beniarbeig.org. Cal indicar:

1. Nom de l’equip i almenys un número de telèfon i/o correu electrònic.  

2. Nom complet i edat de cadascun dels membres de l’equip.  
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