
BASES DEL GIMCANA DEL 25è ANIVERSARI 
DEL GRUP D'ESPLAI BINITRUI 

1-DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

En motiu del 25è aniversari del Grup d'esplai Binitrui s'organitza un gimcana amb proves              
repartides per tot el poble de Binissalem. L'activitat es desenvoluparà el proper dissabte 1              
de febrer a les 10 hores. 
 

 

2-INSCRIPCIÓ  

Els participants s'han d'inscriure a la gimcana als punts d'inscripció següents: 
 

- Al Grup d'esplai Binitrui: Els dilluns 20 i 27 de gener, de 19 a 21h i els dissabtes 18                   
i 25 de gener de 10 a 13h. 
 

- Al web binitrui.org/25anys/  fins dia 29 de gener a les 20h. 
 

- A la Biblioteca de Binissalem, fins dia 29 de gener dins el seu horari. 
 
Es poden inscriure tots els participants que vulguin als 3 punts d’inscripció. Si fos el cas,                
es podran inscriure al pati cobert de Sa Graduada el dissabte 1 de febrer a les 10h.  
 
Per poder-se inscriure s'ha d'emplenar el nom i l'edat del participant. L'activitat l'ha             
d'autoritzar una persona major d'edat que representi el menor, assenyalant el vincle que             
hi té i signant-hi.  
 
Per als participants del Binitrui, no és necessària aquesta autorització. 
 
Per als inscrits al web, els representants hauran de signar l’autorització del menor a              
l'Escola Graduada abans de les 10:30h.  
 
Es recomana que els menors de 7 anys vagin acompanyats. Els acompanyants s'han             
d'inscriure igualment. 
 
La participació és gratuïta. 

 

3-EQUIPS  

L'organització s'encarregarà de formar els equips de manera equilibrada i assegurant que           
els pares que acompanyin els fills vagin amb aquests.  
 

 



4-FUNCIONAMENT 

A les 10:30 hores es comunicaran els equips per megafonia, s'entregaran els distintius             
dels equips i s'informarà de la situació de la primera prova de cada equip. 

Cada prova tendrà el seu material, els participants no han de dur material propi.  

Per anar de prova a prova s'hi ha d'anar a peu. En cap cas es poden emprar bicicletes,                  
patins o vehicles a motor.  

Per començar cada prova hi haurà d'haver tot l'equip al complet. 

Per a superar la prova s'haurà de resoldre l'activitat plantejada o acabar el temps previst               
de realització. Cada prova tendrà una durada màxima determinada. Una vegada acabada            
la prova, s'informarà de la situació de la prova següent.  

L'activitat acaba quan es superin totes les proves o s'assoleixi el temps total establert. Els               
equips podran participar a les proves fins a les 13:30 hores. Si a aquesta hora no s'han                 
acabat les proves es poden donar dues situacions diferents.  

- PRIMERA OPCIÓ: Si a les 13:30 hores l'equip està participant a una prova, l'equip              
acabarà la prova i en acabar-la anirà a l'escola Graduada. 

- SEGONA OPCIÓ: Si a les 13:30 hores l'equip no es troba a cap prova, s'hauran de                
dirigir directament a l'escola Graduada. 

 
 

5-GUANYADORS I PREMIS  

Una vegada acabades les proves, es farà el recompte de les puntuacions i després de               
dinar es faran públics els resultats.  

Guanyarà l'equip que obtingui la puntuació més alta, a partir de la suma total de les                
proves realitzades. Els tres equips amb més bona puntuació rebran un premi. En cas              
d'empat, l'organització decidirà els criteris de desempat.  

L'objectiu de l'activitat és passar-ho bé superant les proves. El premi que tots els              
participants se n'han d'endur no és material, sinó que és l'experiència de compartir amb              
altres participants una bona estona de joc. No obstant, l'equip guanyador, apart de la              
bona estona, rebrà un premi material que no serà d'elevat valor.  

 

 

 



6-ROBA I VESTIMENTA  

Es recomana que els participants duguin calçat esportiu i roba adaptada a la climatologia              
del dia. Les persones que tenguin la camiseta del 25è aniversari han de dur-la.  

 

7-INFRACCIONS I PENALITZACIONS 

Serà penalitzat tot l'equip en cas que es modifiquin o alterin els fulls de puntuació o                
esdevingui qualsevol alteració del correcte funcionament de l'activitat.  

Serà desqualificat tot l'equip en cas que algun dels participants es desplaci amb vehicles              
no autoritzats.  

Depenent de cada cas, l'organització cercarà la penalització més adient. 

 

8-MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE L'ACTIVITAT 

En cas de climatologia adversa, l'organització podrà modificar l'activitat per a què es pugui              
realitzar a espais coberts.  

En cas de força major, l'activitat podrà quedar suspesa o aplaçada.  

 

9-ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

L'activitat està organitzada pels monitors i pares de participants que han passat pel Grup              
d'Esplai Binitrui durant aquests 25 anys. 
 
Totes aquestes persones col·laboren de manera voluntària amb l'única finalitat que les            
activitats funcionin el millor possible i que els participants ho passin bé.  
 
Qualsevol incidència serà resolta per aquestes persones de la millor manera possible. 
 

 

10-ACCEPTACIÓ DE LES NORMES 

Els participants accepten aquestes bases en el moment de la inscripció, així com qualsevol              
modificació que en pugui fer l'organització.  
 

 


