Bases per participar a les carrosses de Sant Llorenç 2017
1. El termini d'inscripció a les carrosses de Sant Llorenç finalitza el dia 30 de juny de
2017.
2. No s'admetrà cap grup fora de termini.
3. L'Ajuntament i els voluntaris del Departament de Festes són les entitats
encarregades de designar per a cada grup la carrossa, el vestuari, la música, el
recorregut, l'horari i el lloc de trobada, així com altres aspectes organitzatius.
4. Amb la finalitat d'aconseguir una millor organització, per cada 10 components d'un
grup s'ha de designar una persona responsable, que s'encarregarà de gestionar,
juntament amb l'Ajuntament i els voluntaris del Departament de Festes, el tema del
vestuari, les qüestions organitzatives i les reunions, i d'actuar com a interlocutora amb
els organitzadors.
5. Els participants han d'aportar el vestuari segons les indicacions de l'Ajuntament i els
voluntaris.
6. Els membres de cada carrossa han d'aportar l'equip de so, els altaveus i la música
que indiqui l'organització.
7. Durant la desfilada, tots els participants han de portar l'element identificador que els
haurà entregat l'Ajuntament per a un millor control dels participants.
8. Els participants són responsables únics del seu comportament i també dels
complements que aportin durant la desfilada.
9. Es demana a tots els participants que respectin les normes de convivència i queda
totalment prohibit el consum d'alcohol o substàncies estupefaents durant la desfilada.
10. En qualsevol moment els participants han d'atendre les indicacions de
l'organització.
11. Els responsables del grup han d'assistir a la desfilada formant part del grup o
acompanyant-lo durant el recorregut sense necessitat de disfressar-se i han d'estar
localitzables per l'organització en tot moment. Són els encarregats que la seva
carrossa segueixi les indicacions que determini l'organització.
12. Els responsables de cada grup ho són també dels menors que puguin participar a
la carrossa.
13. Cada grup participant és el responsable primer i únic dels incidents i accidents
derivats de la seva participació i, en aquest sentit, la persona responsable de la
carrossa vetllarà en tot moment per la seguretat del públic i dels participants.
14. No es poden tirar objectes contundents que puguin causar mal al públic.
15. Els participants han de vetllar pel compliment d'aquestes bases i atendre les
indicacions de l'organització. La no-observança d'aquestes indicacions per part de
qualsevol participant i altres que es puguin establir in situ per al bon desenvolupament
de la festa pot suposar l'obligació d'abandonar la desfilada.
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