BASES BAIXADA D'ANDRÒMINES DE TERRASSA
1. Es recomana lús del casc, ja sigui de bici, moto, armadures medievals, genolleres, canelleres i
colzeres.
2. Els trastos han de ser FABRICATS per l’equip inscrit o pels pilots, en cap cas poden ser vehicles
comercialitzats, com karts, remolcs, quads, patinets, bastides, etc... L’andròmina podrà tenir la forma i
l’aspecte que desitgi el participant però haurà de portar obligatòriament frens i direcció— (que
l’organització podrà comprovar prèviament).
3. Només pot ser propulsat per gravetat o empès pels participants.
4. Es poden fer reparacions fins l’últim moment .
5. Tots els menors de 18 anys hauràn de portar signada l’autorització dels pares. Els menors de 12 anys,
hauran de participar acompanyats d’un adult i sota responsabilitat d’aquest.
6. Per participarhi podeu inscriure’s enviant un correu a androminesterrassa@gmail.com o bé el mateix
dia de la baixada. Les andròmines han de tenir un espai reservat per al dorsal.
7. El cost de l'inscripció és de 5€ per equip i es lliuraran el mateix dia de la baixada en el moment de
presentar l'inscripció. Tindreu garantides 3 baixades.
8. ITINERARI: Sortida del C/ LA RASA (plaça. Didó) , girem per la RAMBLA EGARA , continuarem uns
metres per la rambla i després travessarem la rambla i acabarem pel costat esquerra de la RAMBLA
EGARA .
9. Els trastos hauràn de passar una “ITV” abans d'iniciar la baixada, aquesta revisió es farà a la zona de
boxes i exposició ( plaça didó).
10. Premis: Hi hauran dues categories de premis. Hi hauran premis per les andròmines més ràpides,
cronometrades i altres premis per l’andròmina més original, festiva, el·laboració, etc, escollits per un
tribunal.
11. NO és una carrera, és una baixada de caràcter lúdic i participativa. L'organització no es fa
responsable dels possibles accidents, incidècies, incendis o explosions de les andròmines. Al participar a
la cursa, s’autoritza la utilització de les imatges per part de l’organització a la web de la festa major, el
programa i cartells. Al moment de passar la revisió s'haurà de lliurar l'autorització en el cas que hi hagi
menors.

