SANTVI FEST 2019 - GAUDIM DE LA FESTA RESPONSABLEMENT
L'accés i l'estada a SANTVIFEST suposa l'acceptació incondicional de les següents condicions:
No està permesa l'entrada de cap envàs o objecte que l'organització consideri perillós o nociu.
La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.
Està prohibida la venda d'alcohol a menors de 18 anys, d'acord amb la legislació vigent. Es recomana
un consum responsable durant l’estada en el recinte.
L'organització es reserva el dret d'admissió
L’organització es reserva el dret de modificar l’ordre de les activitats, horaris, en cas que les
circumstàncies ho exigeixen.
Tot a punt pel SANTVIFEST!!,
S’han senyalitzat els accessos al parc i els pàrquings propers (NII i Costa Daurada/Montnegre).
A partir de les 20h. L’únic accés al parc serà per l’entrada del Camí del Padró (a tocar de l’Escola Sot
del Camp). Pels altres accessos no s’hi podrà accedir
A l’espai s’hi han instal·lat WC químics addicionals als que disposa actualment el parc
Hi haurà serveis preventius d’urgència (Creu Roja)
Hi haurà servei de Bar a càrrec del Bar El Mirador
La part gastronòmica anirà a càrrec dels Golafres (barbacoa amb aletes i brochettes de pollastre,
botifarres,...) i Pizza a punt (pizzes a porcions). Els Batubanyuts de Llavaneres s’encarregaran de la
part dolça amb crepes.
PUNT LILA
Es comptarà amb un Punt Lila dotat de professionals qualificades per donar informació i
acompanyament a possibles víctimes d’agressions sexistes durant l’acte, però també com un espai
dedicat a donar informació i assessorament al públic en general. El Punt Lila estarà dins el recinte del
parc i funcionarà en horari de 21.00 a 03.00. A més dels professionals que seran permanentment a
l’espai del Punt lila, el servei es complementarà amb una parella itinerant que recorrerà el parc i que
aniran degudament identificada.
Activitats programades:
o
o
o
o
o
o
o

Fira comercial (12 parades)
Rocòdrom i tirolina
Gira-salta
Toro mecànic
Ping pong
Tallers de pintar cares i de dibuix
Jocs infantils

i per tancar la jornada:
o Karaoke Band
o Festa Flaix

