
4a DESFILADA CANINA DE NADAL – 2018 

Benvinguts, En primer lloc, gràcies per participar a la 4a DESFILADA CANINA DE NADAL que 

organitza Vet&Vet i ATAGI!! Us recordem que: 

 - Aquesta és una desfilada i gimcana popular, per passar-nos-ho bé. No pretenem fomentar 

cap tipus de competició ni rivalitat entre participants.  

- El jurat estarà format per membres de ATAGI i de Vet&Vet que us valoraran objectivament. 

Respecteu la seva opinió. 

 

 Dit això, us detallem els trets més importants a nivell d’organització:  

 

• TROBADA: 
 − A les 9:45 ens trobarem a la Plaça Celestina davant el centre veterinari. 
 − Als participants de la gimcana us entregarem una cartilla per segellar les proves.  
− Us direm el vostre número de grup i podreu identificar els membres.  
 
• DINÀMICA GIMCANA: 
 − L’ordre de realització de les proves és correlatiu (no podeu saltar de número). 
 − Us indicarem per quin numero de prova començar per intentar evitar aglomeracions  
− Cada participant tindrà una cartilla per segellar les proves. L’heu de dur sempre amb 
vosaltres.  
 
• DINÀMICA DESFILADA:  
− L’ordre d’aparició serà segons ordre de inscripció. Esteu atens quan us cridem per nom i/o 
número.  
− Tindreu entre un minut i un minut i mig per ensenyar-nos la disfressa i les habilitats de la 
vostra mascota. 
 − El jurat prendrà les seves notes i després de deliberar al final de la desfilada farem l’entrega 
de premis  
 
• PREMIS (aproximadament a les 12:15h)  
− GIMCANA: Al primer classificat de la gimcana segons puntuació 
 − DESFILADA: a la millor disfressa, al més simpàtic, al més obedient 
 − Obsequi-detall per tots els participants ;)  
− Premi a la fotografia més votada del Concurs de Fotografia nadalenca  
 
IMPORTANT: en tot moment vosaltres sou els únics responsables del vostre gos. Recordeu que 
per participar cal que l’animal tingui xip i la cartilla oficial correctament complimentada. Cal 
que respecteu la normativa de l’ordenança municipal (gossos lligats, recollir excrements...)  
Esperem que us ho passeu molt bé i que puguem seguir gaudint de moltes més gimcanes 
nadalenques! 

 
 L’ORGANITZACIÓ,  

       



FULL INSCRIPCIÓ 

 
Num……………………………..………………………………….  

(omplir per l’organització) 
 
 

  

Nom mascota …………………………………………………………………..……………………………………..…  

Data Naix ………………………………………………………………………………………………………………..….  

Sexe …………………………………………………………………………………………………………………………...  

Raça …………………………………………………………………………………………………………………………….  

XIP ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

Nom propietari ……………………………………………….………………………………………………………….  

DNI propietari ……………………………………………….……………………………………………………………..  

Telèfon propietari ……………………………………………….………………………………………………………  

 

 

 

 Vull participar a la GIMCANA CANINA  

 Vull participar a la DESFILADA CANINA (marcar amb una “X” una o les dues opcions)  

 

 

 

SIGNATURA, DATA 


