
 

 

 
 

CONCURS DE PENYES FESTA DE LA N-340 
 

Bases 
 
El concurs va dirigit a les penyes de Miami Platja per celebrar la festivitat de Sant 
Jaume i també per integrar-les a la festa de la N-340. Aquest concurs es realitzarà el 
23 de juliol, d’11 a 14 h., a la Zona 0 de la N340.  

 
Inscripcions 

• Les penyes podran inscriure’s del 15 al 22 de juliol, al polivalent de Miami Platja 
i el 23 de juliol a la zona on es realitzarà l’activitat. 

• No es podrà presentar a competir el grup sencer, s’haurà d’escollir una 
representació de mínim 5 i màxim 10 persones per grup de penya. 

• Cada penya haurà d’anar amb una samarreta que la identifiqui com a tal, 
diferenciant-se de la resta de grups. 

 
Realització de concurs 

• Cada penya haurà de presentar-se 15 minuts abans de l’inici de la competició 
a la zona indicada, on s’explicaran les normes de la competició. 

• El concurs tracta de realitzar unes proves d“Humor Amarillo”, que caldrà 
superar amb el millor temps possible.  

• Per considerar una penya guanyadora cal el grup sencer arribi al final en el 
mínim temps possible. 

• Durant les proves, el participant que caigui d’alguna plataforma haurà de tornar 
a començar la prova des de la zona que ha caigut.  

• Algunes proves poden ser d’aigua per tant es recomana dur roba que es pugui 
mullar i sigui còmode.  

• No es permet fer trampes durant les proves. Si el jurat considera que s’han fet 
trampes es podran restar 10 segons del temps total o demanar de tornar a 
començar la prova.  



• Durant la realització de les proves s’explicaran normes específiques de 
cadascuna d’elles. 

 
Premi 

• Hi haurà un únic premi de 200 gots amb el logotip de la penya guanyadora que 
seran utilitzats a les festes de Sant Jaume del 2017.  

 
Jurat 

• El jurat estarà format per membres designats el Departament de Festes, que 
dinamitzaran i controlaran el bon funcionament de l’activitat. 

• El veredicte és farà públic al finalitzar la última prova i un cop comprovats els 
temps de totes les penyes que hi participen. 

 
Altres 

• L’organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer 
difusió a les xarxes socials i pàgina web. 

• Es reserva el dret a modificar les bases i condicions per motius externs. 

• La inscripció als concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 

 


