3r ESCALABIRRES
Escalada de caixes de cervesa

BASES
El col·lectiu de membres que formen part de la iniciativa “APUNT” (Associació de Persones
Unides per les Nostres Tradicions) i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vallirana,
organitzen el 3r ESCALABIRRES. Aquesta competició s’emmarca dins del programa d’actes
de la Festa Major 2017. El 3r ESCALABIRRES es disputarà el diumenge 10 de setembre a les
16 h, dins les activitats del Font de l’Avi Fest, al Parc dels Ocells de Vallirana.
El campionat consisteix en apilar la major quantitat de caixes de cervesa, i alhora mantenir-se
al damunt sense caure. Els membres de l’organització s’encarregaran, quan el concursant els
ho indiqui, de donar la caixa al participant cada cop que completi un pis. A mesura que l’alçada
augmenti, l’equilibri d’amunt la pila i la recepció de la caixa per part del participant, serà més
complicada.
Qui aconsegueixi apilar més caixes serà el vencedor.
Per realitzar aquesta prova amb total seguretat, el participant anirà lligat amb un arnès.

PARTICIPANT
Els participants hauran d’acollir-se als criteris següents:





Haurà de ser major de 18 anys.
No podran participar sota els efectes d’alcohol o drogues.
La inscripció és individual.
S’aconsella l’ús de roba còmoda.

PREMIS




1r classificat: 5 caixes de cervesa. (120 llaunes)
2n classificat: 3 caixes de cervesa. (72 llaunes)
3r premi: 1 caixa de cervesa. (24 llaunes)
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INSCRIPCIONS
Les inscripcions són totalment gratuïtes i es podran fer el mateix dia del concurs. Els inscrits i
l’ordre del seu torn anirà subjecta a l’ordre en què el participant s’hagi inscrit. Podran participarhi tantes persones com ho permeti el temps. La prova finalitzarà a les 20 h.
ALTRES





L’organització es reserva el dret d’anul·lar el campionat.
Cal obeir en tot moment les indicacions dels membres de l’organització.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.
L’organització del 3r ESCALABIRRES es reserva el dret de decidir sobre qualsevol
contingència que no hagi estat prevista en el reglament, abans, durant i després de la
prova.

INFORMACIÓ I ADRECES
Per a més informació, aclariments o suggeriments, disposem de l’adreça següent:
-

Diables Banyuts de Vallirana (diablesdevallirana@gmail.com)

Tel. 657 16 11 38
També ens podeu seguir a Facebook i saber l’última hora de l’activitat:
-

Diables Banyuts de Vallirana
https://www.facebook.com/diables.banyutsdevallirana

L’Organització
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