ABANS DE L'ESDEVENIMENT

DURANT L'ESDEVENIMENT

- Recordi que no és un esdeveniment competitiu. No hi ha cap
premi per al més ràpid o el primer en arribar a Son Moix. És una
activitat Festiva i Familiar. Hi participen nombrosos menors,
vagi amb compte.

- Estigui atent a les indicacions del personal
de l'organització, especialment les de
seguretat.

- Respecti en tot moment als altres participants, així com les
indicacions de l'organització i de la Policia Local.

- Estableixi un punt de trobada possible
amb les persones que l'acompanyen.

- En cap moment sobrepassi els cotxes de l'organització ni als
ciclistes de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

- No obstrueixi les entrades ni les sortides,
especialment en l'arc d'arribada ja que es
dificulta l'entrada dels altres ciclistes.

- En arribar a Son Moix no s'aturi a l'arc d'arribada ja que es
dificulta l'entrada dels altres ciclistes.

- Mantingui controlades les seves
pertinences en tot moment.

- És recomanable apuntar a una polsera (o en un braç amb un
retolador), un número de telèfon de contacte en cas que
puguin extraviar-se els menors d'edat.

- Gaudeixi de l'esdeveniment, mantenint
una actitud cordial i tolerant.

- Revisi l’estat de la bicicleta que utilitzarà, especialment els
frens i la pressió dels neumàtics.
- Porti roba adequada i consulti la predicció meteorològica.
- Porti documentació d'identificació; NIE, DNI, passaport, etc.

DESPRÉS DE L'ESDEVENIMENT
- Surti de manera ordenada i amb calma.
No corri i procuri ser diligent.
- Mantingui controlades les seves
pertinences, fins i tot la bicicleta, en tot
moment.
- Procuri ajudar els nens, ancians i persones
discapacitades.
- Estigui atent al trànsit rodat.
- No deixeu els infants sols.

- Estigui atent a les indicacions de
seguretat.

- Cura amb el retorn a casa. Respecti les
normes de circulació i utilitzi
preferentment els carrils bici ja que el
control específic de la Policia Local ja ha
d'haver acabat.

- Si s’extravia un menor en la zona de Cort
o en la de Son Moix, contacti amb l’speaker
dels respectius escenaris.
EN CAS D’EMERGÈNCIA

- No està permès l’ús d'armes, objectes contundents, bengales
o altres efectes pirotècnics.
- No es permet la participació de persones que presentin
símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol o de qualsevol
tipus de substància estupefaent.
- Utilitzeu les zones d'estacionament habilitades, si és el cas.
- Informi a familiars o amics de la seva ubicació.

• INFORMI de qualsevol incidència presenciada i estigui atent a les recomanacions de
l'Organització.
• COL·LABORI en l'indispensable; presti el seu suport només si l'hi demana l'Organització.
• SI HA EVACUAR dirigiu-vos amb calma i de manera ordenada al punt de trobada indicat,
d'acord amb les instruccions dels responsables de l'evacuació o l'autoritat competent.

