NORMATIVA DE TROBADES DE BESTIARI

1)

La comissió organitzadora de la trobada estarà formada per la/les colles de la
població designada, pel representant/s de la Coordinadora i l’Ajuntament de la
ciutat en el cas de que aquesta institució participi o doni suport.
2) En tots els documents que s’hagin de formalitzar s’hi faran constar els noms de les
colles amfitriones, la Coordinadora i la institució corresponent i serà signat per les
persones autoritzades per aquest acte.
3) En tot escrit, propaganda i comunicats pels mitjans de comunicació, etc, s’hi farà
constar el nom de les entitats organitzadores i esponsors.
4) La Coordinadora designarà el seu representants/s per cada trobada i els otorgarà
poders per adquirir compromisos en nom de la Coordinadora.
5) La colla de la població organitzadora, podrà demanar ajut a la resta de colles
esperant que aquestes siguin solidaries amb l’amfitriona.
6) A tota reunió d’organització i amb les institucions, La Coordinadora, mitjançant el
seu representant hi serà present.
7) La colla organitzadora es compromet, a fet públic mitjançant posters, pancartes i
escrits, etc que s’imprimeixin, el nom de la Coordinadora i els esponsors
corresponents.
8) Les colles podran participar a la trobada sota les següents condicions :
a) Estar al corrent de pagament
b) Aceptar i cumplir les instruccions que es donin per la bona marxa de l’acte.
c) Participar regularment en els actes i assamblees que la Coordinadora organitzi.
d) La Coordinadora i la colla organitzadora en cas que existeixi un motiu greu podrà
suspendre la participació d’una o varies colles, informant a l’assamblea
extraordinaria que es convocaria per aquest fet.
e) La participació de les colles estarà limitat per les possibilitats del pressupost, sent
la comissió organitzadora qui n’indiqui el nombre màxim.
f) Les colles podran tenir convidats en els diferents actes de les trobades, estant al
seu càrrec la invitació si aquesta tinguès algun costg) Tindrà i estarà al corrent d’una assegurança, tenint que demostrar aquesta
assegurança amb l’original de la póliza.
9) La suspensió o variació important de l’acte serà decidit per la comissió prèvia
convocatoria dels caps de colla.
10) La relació entre les colles i la comissió organitzadora es farà exclusivament a través
d’un únic cap de colla, al marge de l’organització interna de cada colla.
11) Totes les colles estaran obligades a participar en les trobades excepte casos molt
justificats i informant el més aviat possible a la comissió.
12) Totes les colles estan obligades a complir els estatuts de l’entitat I les normatives
que s’aprovin en asamblea i lleis de carácter oficial així com les que es puguin
aprobar en el futur.
13) Ls colles solssament podran utilitzar material pirotècnic homologat i etiquetat
legalment, l’organització podrà demanar els justificants que demostrin la legalitat
del material.
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14) Els caps de Foc podran inspeccionar la pirotènia que porti cada colla, i en el cas de
no estar homologada podran suspendre la participació d’aquesta colla, previa
comunicació inmediata al coordinador general.
15) La colla que sigui suspesa la seva participació a la trobada, no tindrà dret a cap
indemnització i podrà reclamar davant de la comisió conflictes de la Coordinadora,
que es crearia i convocaria expressament en un mes.
16) No es podrà consumir cap tipus de beguda alcohólica durant el correfoc.
17) Les colles només rebran instruccions durant el correfoc del/s Caps de Foc.
18) No es podrà sortir del recorregut marcat.
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