COMISSIÓ DE FESTA MAJOR I SANTA TECLA
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS ACTES FESTIUS DE SANTA TECLA 2019
MATINAL INFANTIL BESTIARI DE FOC
El 23 de Setembre se celebra Santa Tecla copatrona de la vila de Sitges. Entre tots els actes que se celebren
destaca la Matinal Infantil. Per garantir un major control i seguretat dels infants i un millor desenvolupament de la
festa és important tenir en compte les normes següents:
1. Complimentar i entregar al Servei de Tradicions i Festes, l’autorització signada, rebut d’ingrés de
l’assegurança personal (8 €), i certificat CRE (qui hagi fet el curs aquest any). Realitzar un pagament total per
colla.
2. El responsable de la colla haurà de presentar de forma conjunta totes les inscripcions del seu grup.
3. Els infants hauran d’anar acompanyats per un o dos responsables, majors de 21 anys, durant el cercavila.
4. És important que la bèstia s’adeqüi a les característiques dels seus portadors.
5. El foc que s’utilitzarà al llarg del recorregut únicament serà carretilla infantil. Queda totalment prohibit
utilitzar un altre tipus de material pirotècnic.
6. Les carretilles hauran d’anar ben protegides en caixes de llauna o bosses ignifugades.
PARE, MARE, TUTOR O TUTORA
Nom i cognoms

Data de naixement

Telèfon de contacte

DNI

Correu electrònic
PARTICIPANT
Nom i cognoms

DNI (o targeta sanitària)

Data de naixement
Adreça
RESPONSABLE DE LA COLLA MAJOR DE 21 ANYS
Nom i cognoms
Telèfon de contacte

Data de naixement
Correu electrònic

DNI
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COLLA:

- Participareu a la cercavila del IINS15 de setembre?

sí

no

- Per participar en les activitats de Santa Tecla amb bèsties de foc és imprescindible haver participat en la
formació de Consumidor Reconegut com Expert (CRE)
A quina edició de la sessió formativa del CRE heu assistit?
2019
anteriors
Signatura (Pare, Mare, Tutor o Tutora)

A Sitges,
IMPORT DE L’ASSEGURANÇA PERSONAL: 8 €
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. (Realitzar un pagament 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 (Realitzar un pagament per colla)
La persona sotasignat d’aquest document manifesta haver llegit, conèixer i acceptar les normes esmentades anteriorment.

