BASES PER PARTICIPAR COM A VOLUNTARI/A A LA CAVALCADA DE REIS DE
CASTELL-PLATJA D’ARO 2019
1. Objecte: L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro organitza les Cavalcada de Reis de
Platja d’Aro i de Castell d’Aro, un dels esdeveniments més importants de les festes
de Nadal. Amb aquestes bases l’Ajuntament té la voluntat de regular la participació
de tots els voluntaris que participen a la Cavalcada.
2. Condicions per a la participació:
Modalitats de participació:
1) Patges reials:
Hauran de tenir un mínim de 14 anys, complerts abans del 31 de desembre de 2018.
Els menors de 18 anys hauran de ser autoritzats pels seus pares o tutors, que
signaran una autorització en el moment de presentar la sol·licitud per participar com
a voluntari. Sense aquesta autorització no es podrà participar.
Participaran un màxim de 63 Patges Reials a la Cavalcada de Platja d’Aro i de 45 a
la Cavalcada de Castell d’Aro.
Cada comitiva que acompanya al Rei tindrà un patge cap de colla, major de 18 anys
i triat per l’organització. Aquest serà el responsable de coordinar el grup i marcar
el ritme de la comitiva. Anirà vestit igual que els altres patges, però amb un tret
distintiu que el faci més visible.
La comitiva dels Patges Reials estarà formada pels patges que porten els penons
reials.
2) Voluntaris de logística de les carrosses reials: hauran de tenir un mínim de 18
anys, complerts abans del 31 de desembre de 2018. Participaran 16 voluntaris de
logística de les carrosses reials a la Cavalcada de Platja d’Aro i de 16 a la Cavalcada
de Castell d’Aro (4 per carrossa).
La seva funció serà establir un cordó de seguretat i protecció de les carrosses reials
durant tot el recorregut de la Cavalcada- evitant que el públic s’acosti d’una forma
perillosa a les carrosses- seguint les instruccions del responsable que designi la
organització.
Els voluntaris de logística de les carrosses reials hauran d’anar vestits i identificats
tal i com estableixi l’organització.
3) Voluntaris de suport a l’organització: hauran de tenir un mínim de 18 anys,
complerts abans del 31 de desembre de 2018.
Els voluntaris que col·laborin amb l’organització rebran instruccions de la seva
funció a la Cavalcada per part del responsable que designi l’Ajuntament el qual li
facilitarà la informació necessària per desenvolupar la seva tasca així com un
distintiu que l’identifiqui com a part de l’organització.
3. Inscripcions:
1. Només es podrà presentar una inscripció per sol·licitant.
Període d’inscripció: fins divendres 30 de novembre de 2018.
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2. La sol·licitud es podrà fer presencialment a l’Oficina de Turisme de Platja d’Aro,
al Punt d’Informació de Castell d’Aro o per mail a cultura@platjadaro.com
descarregant el full d’inscripció que hi ha penjat a la pàgina web del ciutadà:
ciutada.platjadaro.com
3. No s’acceptarà cap sol·licitud d’un menor que no vingui acompanyada de
l’autorització dels pares o tutors.
4. L’organització seleccionarà els Patges Reials segons l’ordre d’inscripció i la
disponibilitat de vestuari. També decidirà en quina comitiva Reial participen: Rei
Blanc, Rei Ros o Rei Negre.
5. Les sol·licituds dels Patges Reials que no hagin estat escollides passaran a
formar part d’una llista de reserva per fer front a les renúncies o baixes que
puguin sorgir.
6. De conformitat a la normativa de protecció de dades, autoritza de forma
expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha proporcionat
seran tractades i en un Fitxer denominat Cultura responsabilitat de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro, amb la finalitat de poder gestionar i controlar els actes i
activitats que s’organitzen i remetre informació d’aquests. Aquestes dades no
seran cedides a tercers i es conservaran sempre es q mantingui la relació. En
qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o
oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es faci en Mossèn Cinto Verdaguer, n.4, 17250 Platja d’Aro (Girona)
o a cultura@platjadaro.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació
davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de dades a ajuntament@platjadaro.com
7. La firma de la sol·licitud de participació comporta automàticament l’acceptació
d’aquesta normativa i l’autorització expressa a l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro per publicar les fotografies en tots els cartells, web municipal, xarxes
socials i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o informació
relacionada amb la Cavalcada de Reis 2019, i cedeix gratuïtament a l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro tots els drets d’imatge contemplats a la legislació vigent.

4. Desenvolupament de la participació:
1. Un cop rebudes les sol·licituds pels diferents mitjans expressats, es comprovaran
les dades presentades pels mitjans que l’Ajuntament cregui convenients. Les
que compleixin els requisits, se’ls assignarà un número que serà correlatiu
segons l’ordre de presentació de la sol·licitud i segons la modalitat triada.
2. L’Ajuntament es posarà en contacte amb els escollits - ja que el fet de fer la
inscripció no garanteix la participació del sol·licitant- i es confeccionarà la llista
definitiva.
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3. Els voluntaris hauran d’adquirir el compromís d’assistència. En cas de malaltia o
força major, hauran d’avisar a l’organització abans del dia 2 de gener de 2019,
presencialment o per correu electrònic a cultura@platjadaro.com
5. Altres
1. Serà potestat de l’organització escollir els tres Reis.
2. El dia de la Cavalcada tots els voluntaris hauran d’anar vestits amb
pantalons i sabates negres i els cabells recollits i sense maquillatge.
3. L’Ajuntament convida a sopar als voluntaris i voluntàries de la Cavalcada de Reis
en un restaurant del municipi.
Els voluntaris menors d’edat que vulguin assistir al sopar hauran d’anar
obligatòriament acompanyats d’un voluntari/ària adult que se’n faci responsable.
4. L’organització es reserva el dret de canviar o modificar les característiques de la
rua depenent de les inclemències meteorològiques, de força major o altres.
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