
Bases de la Gimcana encantada amb les rondalles mallorquines
21 de maig de 2022

 
1. Organització

Activitat familiar organitzada per la Institució Pública Antoni M. Alcover.

2. Objectiu
Les gimcanes són una manera genial de fer una activitat en família, ja que es poden 
combinar diferents tipus de proves físiques, d’enginy, seny, cooperació... És una manera de 
superar-se a si mateix fent feina amb equip i passar-ho molt bé tant infants com adults, unint
esforços per resoldre les proves que van sorgint.

3. Horari i punt de trobada

Començarà a les 9.45 h a la plaça de Ramon Llull, on es trobaran tots els participants, i 
acabarà a les 13.00 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover.

4. Participació

• La participació en la gimcana es farà en grups d’entre 5 i 10 membres; 5 és el 
nombre mínim i 10 el nombre màxim. 

• Podran participar-hi menors d’edat però en qualsevol cas han d’anar acompanyats 
d’un adult responsable. 

• No hi podran participar menors de 6 anys.

5. Inscripció

• La inscripció és gratuïta: s'ha d'enviar un correu electrònic a 
institucioalcover@gmail.com, fins dia 18 de maig, indicant a l'assumpte «Gimcana». 

• La inscripció ha d'incloure el nombre de participants, i el nom, DNI i dades de 
contacte d'una persona responsable del grup. 

6. Premis

S’estableixen diferents modalitats de premis:

• 1r premi, valorat en 300 euros
• 2n premi, valorat en 200 euros
• 3r premi, valorat en 150 euros
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D'altra banda, s’estableixen 3 premis especials valorats cada un amb 80 euros per a la 
següent categoria:

• El grup més original
• El grup més creatiu
• La millor interpretació de personatges

7. Jurat

Estarà format per monitors i monitores titulats en temps lliure, i un representant de la 
Institució Alcover, que valoraran el desenvolupament de les activitats de cada grup de 
participant d’acord amb els següents criteris:

1. Durant la gimcana hi haurà 4 llocs de control i diferents proves on els monitors i 
monitores aniran avaluant cada grup.

2. Per ser elegit grup guanyador han d’haver resolt totes les proves de la gimcana amb 
èxit i dins el temps establert. 

3. Es valoraran: l’enginy, el temps i l’ordre d’arribada en acabar, l'originalitat en la 
interpretació dels personatges i la creativitat.

8. Condicions de participació

• Es recomana que tots els participants han d’anar vestits de pagesos o de 
personatges de rondalles.

• Els participants han de dur elegit un nom de grup i un crit de rondalla.
• Cada participant només pot anar amb un grup, els grups no poden col·laborar entre 

ells, només poden rebre ajuda de l’exterior, si algun grup coopera amb un altre es 
penalitzaran els dos grups.

• No es pot utilitzar cap tipus de vehicle (motocicleta, patinet, bicicleta, cotxe…).
• Per realitzar qualsevol prova de la gimcana és necessari que hi hagi tota la 

participació del grup.
• Un mateix grup no podrà rebre dos premis a la vegada.
• El premi s'entregarà a la persona responsable, que es compromet amb la seva 

participació a repartir el premi amb els altres components del grup.

9. Acceptació de les bases i altres disposicions

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament de la convocatòria del
concurs serà resolt per l’organització i/o jurat.

Els participants o tutors legals seran responsables de les reclamacions que es produeixin
per danys a tercers.

En compliment del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació  d’aquestes  dades  (RGPD),  i  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que l’Ajuntament de
Manacor, com a responsable del tractament de les dades dels participants de la Gimcana



encantada  amb  les  rondalles  mallorquines,  tractarà  les  dades,  amb  el  vostre
consentiment, amb la finalitat de gestionar la participació en l’esmentat concurs. Les dades
seran  conservades  mentre  siguin  necessàries  per  a  les  finalitats  del  seu  tractament.
L’Ajuntament de Manacor no cedirà les dades a terceres persones ni a altres destinataris,
excepte en els casos prevists legalment o quan sigui d’obligat  compliment,  i  tampoc no
seran objecte d’altre tractament. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades,  podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  supressió,  oposició  i  limitació  del
tractament  o  portabilitat  mitjançant  un escrit  adreçat  al  delegat  de Protecció  de Dades,
dpd@manacor.org, responsable del tractament.

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases i el consentiment per al
tractament de les dades personals amb les finalitats esmentades.


