BASES DE PARTICIPACIÓ
La gimcana és un joc obert i gratuït per a tota la ciutadania, que es durà a terme el dissabte 25 de gener
de 2020 a partir de les 10 h. Les proves estan orientades a descobrir un episodi de gran transcendència
per a Mallorca, com varen ser les Germanies, en ocasió del seu 500è aniversari. Així mateix, també
permetrà als participants aprofundir en els coneixements sobre el castell de Bellver i el barri de Son
Armadans, sobretot en el segle XVI.
1. Per a participar-hi, cal inscripció prèvia. Els grups han d’estar formats per un mínim de 2 i un
màxim de 8 persones. Els menors de 8 anys poden acompanyar el grup durant l’activitat, però no compten
a l’efecte del nombre de participants. És necessari que almenys 1 membre del grup sigui major d’edat (18
anys).
2. Els membres d’un mateix grup han de dur el mateix senyal identificatiu: disfressa, mocador,
camiseta, capell, etc., com també un nom o un lema. Enguany es proposa que la identificació del grup
estigui relacionada amb el segle XVI. Hi haurà un premi especial per al grup amb la identificació més ben
ambientada amb la temàtica proposada. Es recomana dur roba i calçat còmodes.
3. La inscripció i la participació a la gimcana són gratuïtes. Les inscripcions es poden fer als
següents punts:
- Web específic de Trescabarris 2020: http://trescabarris.cat/
- A les oficines de Mutus (c. de Julià Àlvarez, 11; Palma)
- Si queden places es podran fer inscripcions el mateix dissabte 25 de gener a partir de les 9.15 h
al pàrquing del castell de Bellver.
4. Per a fer la inscripció cal emplenar-ne el formulari. La inscripció no serà valida fins que els
grups no en rebin mitjançant correu electrònic la resposta de confirmació.
5. La gimcana inclou 15 proves, que es realitzaran als diferents controls ubicats en diversos
punts del castell de Bellver i els voltants. Per a realitzar les proves serà necessari que tots els membres del
grup hi participin plegats. A més, es durà a terme una "recerca d'espases" al bosc de Bellver i un joc
realitzat a partir d’una aplicació mòbil, per la qual cosa serà necessari que un dels membres de l’equip
dugui un smartphone.
6. Per a garantir el bon funcionament de l’activitat i el respecte a la zona boscosa i els voltants
del Castell, es prohibeix sortir dels camins del bosc, tirar-hi fems, fer-hi foc i arrabassar –ne plantes. A
més, l’incompliment d’aquestes normes penalitzarà la puntuació dels equips i en pot provocar la
desqualificació.
7. Tots els grups participants inscrits prèviament hauran de recollir al pati d’armes del castell de
Bellver (el control 0), a partir de les 9.15 h, el kit de les Germanies per a explorar la barriada, que
consistirà en: dossier, mapa, avituallament, i les instruccions per a la realització de la gimcana, que
començarà a les 10 h. Els grups que no hagin recollit aquest material no hi podran participar.
Amb el material de participació es facilitarà el full de control a cada grup (el passaport de la
gimcana), el qual serà intransferible i s’haurà de guardar fins al final. En aquest full, les persones
responsables de cada punt de control, segons el barem de puntuació, deixaran constància de la
puntuació de la prova.

Un cop finalitzada la gimcana, a les 13.30 h com a màxim, tots els grups hauran d’entregar el full
de control al mateix control 0 per al recompte de puntuacions. El grup guanyador serà el que hagi obtingut
la major puntuació.
8. El pati d’armes del castell de Bellver serà el control 0, on començarà i finalitzarà la gimcana.
També serà el punt d’informació i coordinació durant la realització de l’activitat.
S’estableix un màxim de 3,5 hores per a realitzar la gimcana i arribar de nou al punt 0. A partir de
les 13.15 h no es podrà començar cap prova, i sols es podran acabar les que es trobin en vies de
realització en aquest moment.
9. En cap cas es podran separar els membres del grup per a realitzar, de forma separada, les
diferents proves.
10. Puntuació. Guanyarà el grup que, en finalitzar tota la gimcana, computi la major puntuació
obtinguda en la realització de totes les proves, la recerca d’espases i la contestació del trivial digital.
Els grups intergeneracionals, com també els grups amb tots els membres disfressats, obtindran
puntuació extra (s’entén per disfressa vestits desacostumats; és a dir, no inclou elements identificatius
com un mocador, un capell o una camiseta de vestimenta habitual).
11. Els premis s’entregaran al pati d’armes del castell de Bellver un cop finalitzada la gimcana i
fet el recompte de puntuació, a partir de les 14 h, aproximadament, en què es durà a terme l'entrega de
premis amb actuació.
12. S’estableixen les següents classificacions:
• 1r premi
• 2n premi
• 3r premi
• Obsequi a tots els menors de 12 anys
• Premi especial a la millor identificació del grup a partir de la temàtica proposada a les bases
13. Fer la inscripció implica acceptar aquestes bases i les indicacions que pugui fer
l’organització. Els participants es comprometen a participar-hi de forma lúdica. Es demana una actitud de
respecte cap a la resta de participants, l’organització i l’entorn, com també acceptar el barem de
puntuació dels monitors o monitores i l’organització. No observar les bases, les recomanacions i les
indicacions que puguin realitzar els monitors i les monitores i els membres de l’organització implicarà la
desqualificació del grup.
14. Els participants es comprometen a complir les normes de trànsit i les normatives ciutadanes
vigents.
15. L’Ajuntament de Palma i l’organització vetllaran pel bon desenvolupament de la gimcana, i
amb aquesta finalitat poden establir altres indicacions.
16. L’Ajuntament de Palma i l’organització s’eximeixen de qualsevol responsabilitat pels
accidents derivats de l’incompliment d’aquestes normes o d’una mala conducta dels participants a la
gimcana.
Molta sort a tots i totes!

