
 
 

 
 

 

 

NORMATIVA DE L’ACTIVITAT AUTOCINE I AUTOCOMEDY 2020 
 

1. Està prohibida l’entrada a persones a peu, amb moto o amb vehicles més alts d’1,80m 

2. A l’entrada del recinte, es facilitarà el número de freqüència de l’emissora que caldrà 

sintonitzar per escoltar l’espectacle. 

3. Per motius de seguretat, els vehicles descapotables hauran de portar la capota totalment 

tancada dins el recinte. 

4. No està permès sortir del vehicle excepte en cas d’emergència o per anar al WC, previ 

avís a un membre de l’organització. 

5. Els ocupants del vehicle hauran de dur la mascareta posada si han de sortir del vehicle. 

6. S’obrirà l’accés al recinte de l’aparcament 90 minuts abans de l’espectacle. 

7. No es podrà sortir del recinte fins que no hagi finalitzat l’espectacle. 

8. No es permet fumar ni a l’interior ni a l’exterior del vehicle durant el desenvolupament de 

l’espectacle. 

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

10. El vehicle s’haurà d’estacionar al lloc on indiqui l’organització. L’usuari no podrà escollir-lo. 

11. S’haurà d’ocupar un únic lloc d’aparcament. 

12. En aparcar, caldrà posar el fre de ma al màxim i apagar les llums i el motor. 

13. No es està permès posa música a la ràdio del vehicle que pugui molestar als altres 

assistents. 

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

15. Les finestres del cotxe han d’estar aixecades fins, com a mínim, tapar els ulls dels 

ocupants. 

16. Si es baixen les finestres o se surt del cotxe, caldrà fer-ho amb la mascareta posada. 

17. Les deixalles es podran llençar als contenidors habilitats al punt de sortida, sense sortir del 

vehicle. 

18. Caldrà atendre les instruccions que doni l’organització i els cossos de seguretat en cada 

moment. 

19. El simple fet d’adquirir l’entrada i accedir al recinte, comporta l’acceptació total de la 

present normativa i l’assumpció de les responsabilitats que se’n puguin derivar en cas 

d’incompliment. 

20. Quan finalitzi la pel·lícula, l’espai serà buidat completament. No es permetrà quedar-s’hi 

estacionat. 


