Inscripcions per a la cercavila
i Matinal Infantil de Santa Tecla
Tots els infants que vulguin participar a la cercavila i a la Matinal de Santa Tecla amb
una bèstia de foc o uns gegants/cabeçuts cal que formalitzin la inscripció al Servei de
Tradicions i Festes (Pl. de l’Ajuntament, Edif. Lola Anglada) o a l’adreça electrònica
tradicionsifestes@sitges.cat
Formulari d’inscripció a: www.sitges.cat
Imatgeria
Gegants, cabeçuts i bestiari
sense carretilles

Edats

Bestiari de foc amb carretilles
infantils (amb curs CRE fet en
anys anteriors)

Portants de
10-16 anys.

Bestiari de foc amb carretilles
infantils (amb curs CRE
impartit el dia 03/09/19)

inscripcions

lliure
Inscripcions del 2 d’agost al 3 de
setembre

Timbalers de
7-16 anys

Inscripcions del 4 al 9 de
setembre

GEGANTS, CABEÇUTS I BESTIARI SENSE CARRETILLES
INSCRIPCIONS: al Servei de Tradicions i Festes (Pl. de l’Ajuntament , Edif. Lola
Anglada) o a l’adreça electrònica tradicionsifestes@sitges.cat
DOCUMENTACIÓ:
o

Full de sol·licitud de participació ( El responsable de la colla haurà de presentar
de forma conjunta totes les inscripcions del seu grup. S’haurà d’omplir una
sol·licitud per a cadascun dels participants.)

Les bèsties de foc infantils, que tirin bengales d’estrella, s’inscriuran amb els gegants i
cabeçuts.
BESTIARI DE FOC AMB CARRETILLES INFANTILS
REQUISITS: Tots el infants que surtin amb bestiari de foc amb carretilles infantils
hauran d’acreditar haver fet el curs de CRE (Consumidor Reconegut com Expert)
NOUS PARTICIPANTS: L’Associació de Bèsties Infantils de Sitges realitzarà
una única jornada de formació per a obtenir el certificat imprescindible de CRE, el
dia 3 de setembre a les 20:00h a l’Edifici Miramar (C. Davallada, 12). Els
interessats (infant sempre acompanyat d’un tutor) rebran la formació necessària i al
finalitzar s’entregarà el certificat que acredita la seva formació i autorització per a
manipular el foc. Cal portar el DNI de l’infant , i en cas de no tenir-ne, la targeta
sanitària.

INSCRIPCIONS: al Servei de Tradicions i Festes (Pl. de l’Ajuntament , Edif. Lola
Anglada) o a l’adreça electrònica tradicionsifestes@sitges.cat
Antics Participants: del 2 d’agost al 3 de setembre.
Nous Participants: del 4 al 9 de setembre ( Desprès de la
realització del curs)
DOCUMENTACIÓ:
o

Full de sol·licitud de participació ( El responsable de la colla haurà de presentar
de forma conjunta totes les inscripcions del seu grup).

o

Certificat CRE : Nous participants
Antics participants: Marcar la casella “anteriors”. (No han de presentar CRE. La
Comissió farà les comprovacions. En el cas, que la Comissió de Festes no
tingui constància de l’assistència al curs, no podrà sortir a la Matinal infantil
tirant foc.

o

Justificant d'ingrés de l'assegurança. Import: 8 €/participant. Realitzar una
transferència amb l’import total de cada colla.

Forma de pagament:
1. Mitjançant transferència al compte del Banc Sabadell de l’Associació Bèsties
Infantils de Sitges núm. ES50 0081 0063 2700 0173 3783 (un pagament total per
colla)
2. Des d’un caixer automàtic del Banc Sabadell seguint les següents instruccions:
 Introduir la llibreta del banc o la targeta bancària
 Prémer “Altres operacions”
 Triar l’opció: “Pagaments a tercers”
 Amb targetes d’altres entitats des del Menú principal = Pagaments a Tercers
 Teclejar el número personal de la targeta o llibreta i prémer continuar.
 Teclejar el número de l’entitat: 2198 i apareixerà el nom de l’Associació, prémer
“continuar”.
 Omplir la informació addicional: Nom de la colla
Qualsevol dubte relatiu a les bèsties de foc es podrà aclarir el dimarts dia 3 de
setembre durant el curs de CRE.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar al telèfon de la regidoria de Tradicions i
Festes, de 08.00 a 15.00 hores: 93 811 76 47.

