Normes d’obligat compliment per les entitats,
nens i pares que vulguin participar a les Guerres de la Plaça de la Vila
Guerra: Infants menors de 7 anys a les 11:30 hores
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Els protagonistes de les guerres infantils són els nens i nenes. L’organització ho té en
compte i per això a la plaça hi haurà col·laboradors/es clarament identificats que estaran
atents a qualsevol incident.
Cal respectar les normes bàsiques de vestuari, mantons i faldilla/vestit per a les nenes i
barretina i sabates per als nens.
Els caramels es llancen a grapats, i més especialment a les guerres, d’aquesta manera
s’eviten molts accidents dolorosos per als infants.
Cada banderer podrà pujar al balcó a rebre la llaçada d’enguany amb un acompanyant.
Els infants esperaran a la plaça la baixada de les seves banderes per fer una sortida
ordenada de la plaça
És molt important que els infants tinguin clar el seu referent, el banderer i color de la
seva bandera en cas de pèrdua.
La sortida dels infants serà per l’Avinguda Francesc Macià.
Els pares i mares que no accedeixin a la plaça podran retrobar-se amb els seus fills/es
en el punt on l’entitat amb la que participin els hi indiqui en el moment de fer la
inscripció.
Es permetrà l’entrada a la plaça de dos acompanyants adults per parella. Tot i així,
l’accés d’adults desllueix la festa, per tant, s’aconsella prioritàriament un acompanyant
per parella.
Els acompanyants adults que accedeixen a la plaça han d’anar obligatòriament vestits
de comparser/a. Des de la FAC es valora aquest punt com a molt important per tal de
que la festa sigui vistosa per a tots aquells ciutadans que la veuen des de fora.
Queda prohibit l’accés de cotxets a la guerra.
La FAC i la vostra entitat us agraeixen anticipadament que col·laboreu en el bon
funcionament de la festa.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL
Febrer de 2020
Jo,..............................................................................................., amb DNI.....................................
Com a pare/mare, tutor/a del nen/a..............................................................................................
soc coneixedor i accepto les normes i condicions establertes per la participació del meu fill/a, a
la guerra infantil organitzada a la Plaça de la Vila el dia de les comparses de Vilanova.
Vilanova i la Geltrú, a _____ de _________________de ___________
Signatura

