
CURSA DE LLITS 
DISFRESSATS
COPA CASINO PRADO 2023

TEMA DEL LLIT: 

CATEGORIA FARDO CATEGORIA RACE (Venim a competir pel millor temps!)

Inscripció : 15€ euros per equip (L’aforament es completarà amb 35 llits)
S’haurà d’enviar aquesta sol·licitut degudament cumplimentada al correu
cursadellitscasinoprado@gmail.com i fer el pagament de la inscripció a la Secretaria del Casino 
Prado, en hores d’oficina (moment en el que es donarà el llit per inscrit)

BASES:
1.- Els equips participants estaran formats per un mínim de 5 persones i un màxim de 15, de les quals, una obligatòria-
ment, ha d’anar damunt del llit i amb casc durant tot el trajecte.
2.- Tots els integrants de l’equip aniran disfressats.
3.- Els llits estaran completament equipats, o sigui amb matalàs, llençol i coixinera, i aniran muntats sobre rodes per el 
seu lliscament, ja que la seva tracció serà humana sense cap accessori per córrer mes ràpid. L’amplada màxima total 
del llit i els seus elements serà de 1,30 m. 
4.- La recollida de dorsal la farà el responsable de l’equip el dia de la cursa entre les 10:30h i les 11:00h a la porta del 
Casino Prado, on tindrà lloc el breafing dels vehicles. Cal presentar el full d’inscripció i el DNI. Només es podrà accedir 
al Parc tancat per fer el breafing per l'inici del carrer de Francesc Gumà, davant l'Estació de trens
5.- Els dorsals es lliuraran per rigorós ordre d’arribada a la verificació i aquest serà l’ordre de sortida, a excepció 
d’aquells que participin en la categoria RACE (en competició per aconseguir el millor temps), que se’ls disposarà a l’inici 
de la graella de sortida.
6.- La valoració dels llits per als premis serà totalment objectiva i neutral per part d'un jurat de la mateixa 
organitzacio, el seu veredicte serà indiscutible sense opció de reclamació.
7.-  Tots els participants tindran una actitud de diversió i amb ganes de passar-ho bé.
8.- Esta totalment prohibida la beguda alcoholica.

Entenc que els menors que participin d’aquest llit aniran acompanyats d’adults que se’n faran responsables.

Entenc que durant la celebració de la Cursa de Llits Disfressats de Sitges poden realitzar-se reportatges fotogràfics i 
videogràfics, individualment o en grup, i en dono el consentiment exprés per tal que puguin fer-se públics.

He llegit i accepto les bases de la Cursa.

Signatura del Responsable de l’equip

RESPONSABLE DE L’EQUIP:

MAIL RESPONSABLE:

NOM I COGNOMS DELS COMPONENTS DE L’EQUIP:

INSCRIPCIÓ

1.

7.

4.

10.

13.
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14.
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5.

3.
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6.

P r o p u e s t a  d e  l o g o t i p o _

L A  F A R I N A

TELÉFON DE CONTACTE:
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