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Normes i condicions de joc 

1.- La Bandolerada és una gimcana, un joc que consisteix en passar les 10 proves que se us plantejaran abans 

de que s’acabi el temps. L’hora de començar el joc és a les 11 del matí i d’acabar a la 1 del migdia, per tant tots 

els equips han d’estar a la plaça vella abans de les 11 i un cop les campanes toquin la 1 del migdia.  

2.- Aquest joc, està pensat per a 30 equips, tot i així, degut a què no es pot negar la participació a ningú pot ser 

que hi hagi més grups i que a l’hora de fer una prova hagueu d’esperar-vos a què el grup anterior la passi. Us 

heu d’esperar a una distància prudencial per no escoltar el que fan...  

3.- Cada equip pot estar format per un mínim de 6 jugadors i un màxim de 10. Els jugadors menors de 6 anys 

hauran d’anar acompanyats d’un adult. (màxim 3 adults per equip) . 

4.- Els jutges (persones que us puntuen a cada prova) són voluntaris, no cobren per participar, per tant 

mostreu-los el respecte que voleu que us mostrin a vosaltres. Tot i així si hi ha cap imprevist, o cap anomalia us 

agrairíem que ens els féssiu saber a el més aviat possible.  

5.- A la plaça vella hi haurà mapes on cada equip haurà de buscar les coordenades que li indicaran i juntament 

amb la pista que us donarem us portaran al lloc on es durà a terme la prova; i també un full acreditatiu amb els 

membres del grup.  

6.- A vegades les proves que haureu de passar, no consistiran en només fer una prova (prèviament dita) sinó 

que potser necessitareu la col·laboració d’alguna botiga del poble o d’alguna persona que es presti voluntària 

a ajudar-vos. Adreceu-vos a ells adequadament.  

7.- Els punts que s’obtenen per grup, tenint en compte que tots els seus participants vagin vestits de 

bandolers, és de 10 punts. Els participants no sabran la puntuació fins a finalitzar la gimcana ja que els jutges 

faran servir gomets de colors per puntuar. 

8.- Hi haurà un obsequi per a tots els participants i per tots els jutges per agrair-vos la vostra participació en el 

joc, tot i això l’equip que hagi aconseguit més punts, tindrà com sempre el premi dels vals de descompte de 

12€ per participant i l’equip que porti la indumentària més bandolera, rebrà 6€ en vals de descompte per 

participant. 

9.- Les inscripcions es podran fer a partir del dia 17 de Setembre fins el 4 d’Octubre a Ca Cosme i a la web de 

l’Ajuntament 


