NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
1. La inscripció dels equips es pot fer via telèfon, però no serà efectiva fins l’ingrés bancari de
l’import corresponent dins el termini fixat. La inscripció significa l’acceptació per part dels
equips de les normes generals i el reglament particular de cada competició.
2. Qualsevol situació d’un equip o participant que requereixi consideracions especials respecte
les normes o reglaments de funcionament general haurà de ser comunicada i, en el seu cas,
pactada amb la organització abans de la inscripció.
3. En el moment de la recepció, cada equip designarà una persona responsable que es
compromet a tenir sota el seu control els membres de l’equip i estar localitzable durant la
competició.
4. Els actes lúdics i festius paral·lels a la competició esportiva són de caràcter gratuït pels
jugadors i monitors, però estan subjectes a una reglamentació perquè tothom pugui gaudir al
màxim de tos els esdeveniments previstos.
5. El programa lúdic és orientatiu. L’organització es reserva el dret a canviar els actes, suprimir i
incorporar-ne d’altres. La coordinació dels actes anirà a càrrec dels responsables de cada
espectacle i seran ells mateixos que marcaran les normes a seguir per poder desenvolupar
amb tota normalitat les activitats.
6. Els bars disposaran de menjar fred i calent durant tot el temps de competició. Hi haurà taules i
cadires disponibles.
7. Els espais per descans i dormitori estaran situats als baixos del pavelló. Cada equip disposarà
inicialment d’un espai marcat que ha de respectar i deixar net en acabar l’estada. Els
participants portaran sac de dormir i màrfega.
No és permesa l’entrada als espais de descans a persones alienes als equips.
Hi hauran monitors que vetllaran durant la nit per l’ordre i el silenci mínims que garanteixin el
descans. En tot cas els responsables dels equips es comprometen a col·laborar en aquesta
tasca en l’àmbit dels seus respectius equips.
8. L’organització ha previst un dispositiu a càrrec de voluntaris, monitors i de personal
professional que vetlla per el bon funcionament i la seguretat de persones i bens. Tot i això cal
que, individualment i per equips, es prenguin les precaucions de seguretat bàsiques pertinents.
L’organització no es fa responsable dels objectes personals dels participants excepte aquells
que siguin expressament dipositats sota la seva custòdia.
9. L’organització es reserva el dret de suspendre la participació de les persones o equips amb
conductes delictives o incíviques respecte les persones o equipaments, sense perjudici
d’emprendre les denuncies legals pertinents si s’escau.
10. En cas de pluja o imprevistos de força major la organització tindrà com a objectiu prioritari el
manteniment de la competició amb la màxima normalitat, tot i que es reserva el dret a
modificar l’estructura horària, les ubicacions de pistes i, si és necessari, les normes de
competició. En cap cas el Ludibàsquet serà suspès.

