
És indispensable llegir i acceptar totes les normes del present document per 
participar. 

 
PARTICIPANTS 
 

 L’activitat està dirigida a persones nascudes entre els anys 1987 i 2001.  
 Per a poder participar cal inscripció prèvia, que es pot fer a través del formulari 

d’inscripció que es troba a l’adreça http://tricric.wixsite.com/tricric/inscripcio,  que 
romandrà actiu entre els dies 15 de maig i 30 de juny (ambdós inclosos). Els i les menors 
d’edat hauran de portar una autorització i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal 
el dia de l’activitat i l’haurà de presentar abans de començar. L’autorització es pot trobar 
a l’enllaç http://tricric.wixsite.com/tricric/menors. 

 Tots els participants hauran de portar el seu DNI. 
 L’activitat es realitzarà el dia 7 de juliol de 22:00 a 3:00. 
 El maquillatge per a les persones que actuen com zombies corre a càrrec de 

l’organització. 
 Els participants hauran de portar en tot moment la identificació visible fins al final de 

l’activitat. 
 Hi haurà un sistema de punts, que decidirà un supervivent i un zombie guanyadors d’un 

premi. 
 Queden totalment prohibides qualsevol tipus d’agressions, tant físiques (incloses les 

accions de defensar, placar, carregar o similars) com verbals. 
 Totes les persones participants hauran de seguir las indicacions dels organitzadors. 
 No es pot sortir del mapa establert. 
 Per raons de seguretat, no està permès l’ús d’armes (ni tan sols de joguina) ni qualsevol 

tipus de vehicle. 
 Queda prohibit el consum d’alcohol i/o drogues durant l’activitat, les persones que 

mostrin símptomes podran ser expulsades. 
 No està permès accedir a propietats privades, així como saltar els murs o tanques de les 

mateixes. 
 Els supervivents no podran tocar als zombies en cap moment. 
 Els zombies podran tocar als supervivents per a dur a terme l’acció de contagi, sense 

arribar a contradir el punt anterior. 
 La participació a l’activitat comporta la total acceptació de les normes del present 

document. 

 
ORGANITZACIÓ 
 

 L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no contemplada en 
la present normativa.  

 L’organització es reserva el dret de declarar un premi desert. 
 En el cas de no complir-se aquestes normes, l’organització es reserva el dret 

d’expulsió de l’activitat, que comporta a la pèrdua dels punts i no es podrà optar 
a l’obtenció del premi. 
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