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NORMES PER ALS PARTICIPANTS: 

 

1. La participació en l’activitat HOLI FESTIVAL comporta l’acceptació d’aquestes 

Normes. 

 

2. L’organització podrà fer ús de la imatge dels participants (Llei 5/1982, 5 de maig; 

sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en la 

documentació i mitjans relacionats amb l’activitat, a no ser que es manifesti de 

manera expressa la disconformitat en aquest punt. 

 

3. Es recomana portar roba de colors clars i vella, perquè ressalta millor els colors. Cal 

advertir als participants que la roba pot quedar tacada, malgrat al finalitzar l’acte els 

bombers llencin aigua per netejar als participants i l’espai. 

 

4. Es recomana cobrir-se els cabells o untar-los d’oli, i pintar-se amb esmalt les ungles 

de les mans. 

 

5. Es recomana que els participants es posin crema hidratant abans i després de la 

realització de l’activitat, a l’efecte de fer més fàcil la neteja un cop finalitzada 

l’activitat. 

 

6. Es recomana portar protecció dels ulls com per exemple ulleres de natació, de sòl o 

similars.  

 

7. Es recomana accedir al recinte amb calçat antilliscant, preferiblement cobert i lligat. 

Està prohibit portar xancletes o qualsevol calçat descobert i /o lliscant. 

 

8. No està permès portar menjar o beguda a l'esdeveniment. L'entrada d'envasos de 

vidre, o de qualsevol estri que pugui ocasionar danys a tercers o a un mateix,  

tampoc estarà permesa. 
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9. Els participants des de P4 fins a 6è curs (ambdós cursats), hauran d’anar 

acompanyants d’un adult (18 anys complerts), que vetlli per la seva seguretat 

durant el transcurs de l’activitat. 

 

10. Els tutors legals dels participants de 1r d’ESO (cursat), fins a la majoria d’edat 

assumeixen la responsabilitat que es pugui derivar de la participació del menor en 

l’activitat.  

 

11. En cas els participants pateixin algun tipus d’al·lèrgia cal que s’informi prèviament 

dels components dels materials que seran utilitzats en les proves posant-se en 

contacte amb l’organització. 

 

12. L’Organització no assumirà cap responsabilitat pel perjudicis que es puguin  

derivar per l’incompliment d’aquestes normes. 

 

 

Aquestes normes dels participants, s’hauran d’informar i difondre abans de l’inici de 

l’activitat, a través de la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajuntamentoliana.cat, 

advertint que la participació en l’activitat comporta l’acceptació d’aquestes normes. 

 

 

 

http://www.ajuntamentoliana.cat/

