
Accés exclusiu per a cotxes amb entrada gratuïta adquirida de forma anticipada a 
Atrapalo.com (una entrada per vehicle, no per persona).

Prohibida la entrada a persones a peu, amb moto o amb vehicles més alts d’1,80 m.

Els vehicles descapotables han de po�ar la capota totalment tancada dins el recinte.

Tots els ocupants han de dur mascareta per si han de so�ir del vehicle.

S’obrirà l’accés a l’aparcament 90 minuts abans de l’espectacle. Es prega ser puntual.

Cal posar l’entrada adquirida en lloc visible, al vidre de davant o al costat del conductor.

La circulació dins de l’aparcament està limitada a 10 km/hora.

El cotxe s’ha d’aparcar en el lloc que indiqui la organització. No pot ser triat per l’usuari.
Fins a 1,40 m (files 1 a 3) - 1,40 a 1,60 m (files 4 a 6) - 1,60 a 1,80 m (files 7 a 9).

S’ha d’ocupar un únic lloc d’aparcament dins les marques que hi ha al terra.

En aparcar, cal posar el fre de mà al màxim i apagar els llums i el motor.

No es pot posar música a la ràdio del vehicle que pugui molestar als altres assistents.

Queda totalment prohibit tocar el clàxon ni fer cap mena de soroll dins del recinte.

Les finestres han d’estar aixecades fins, com a míni, tapar els ulls dels ocupants.

No es permet so�ir del vehicle excepte en cas d’emergència o per anar al WC.

Si se su� del cotxe cal fer-ho amb la mascareta posada.

Les deixalles es poden llençar, des de dins del cotxe, als contenidors de la so�ida.

Per seguir l’espectacle caldrà sintonitzar RAP 107 al dial 107.2 de la FM.

Cal atendre les instruccions que doni la organització i els cossos de seguretat.

El simple fet d’adquirir l’entrada i accedir al recinte compo�a l’acceptació total de la 
present normativa i l’assumpció de les responsabilitats que se’n puguin derivar en cas 
d’incompliment.

Gaudiu de l’espectacle!
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