
 
 
6ª BAIXADA DE CARRETONS D’OLIVA 2014 
DISSABTE 21 DE JUNY  
11:00HORES 
PLAÇA DEL PENYOT 
 
BASES 
L’Ajuntament d’Oliva, regidoria de Comerç i Mercats, en el marc de La 
XXIV Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva, juntament amb les 
associacions de veïns del Raval, Raval-Gerreria, Raval-Pinet i Romaní de 
la Safor, convoquen la 6ª Baixada de Carretons d’Oliva, amb la finalitat 
lúdica i l’objectiu d’incentivar la imaginació i la creativitat dels 
participants, així com la potenciació del barri del Raval. 
1.- Vehicles: El carretó ha de ser construcció pròpia, sense motor. Disposar 
de 3 o més rodes, de frens, de direcció, i amb cabuda per a 1 o més 
ocupants. 
2.- Protecció: Tots els participants hauran de portar casc i guants 
protectors. També es recomanable l’ús de genolleres, colzeres i roba 
resistent. 
3.- Recorregut: El complet, partint des de la Plaça del Penyot, per Sant 
Pere i Carrer Verge del Rebollet fins l’encreuament amb els carrers 
Caldereria i Cantereria.   
4.- Edat: L’edat mínima per participar-hi és de 5 anys. Els menors de 12 
anys cal participar acompanyats d’un adult que se’n faça responsable. Els 
menors de 16 anys necessiten l’autorització dels pares o tutors. 
5.- Assegurança: La prova estarà coberta amb la corresponent assegurança 
de responsabilitat civil, a més de disposar l’organització de personal 
sanitari. No obstant, cadascun dels participants haurà de signar una clàusula 
a l’hora d’inscriure’s en la que declararà participar sota la seua 
responsabilitat o de la persona legalment autoritzada. 
6.- Jurat: Estarà integrat per personal relacionat amb l’activitat; de 
tecnologia, belles arts, enginyers, etc...Puntuarà als participants d’acord 
amb la construcció, el disseny i la posada en escena. 
7.- Premis: Hi hauran 3 premis consistents en un sopar per a dos persones, 
cadascun, a un bar restaurant del barri del Raval. Tots els participants 



tindran regals. A més a més els 5 primers classificats, s’exposaran a la XXV 
Fira del Motor, el 28 i 29 de juny. 
8.- Acceptació: El fet d’inscriure’s suposa la total acceptació d’aquestes 
bases. Tot allò no previst serà resolt pel jurat i per l’organització. 
9.- Inscripcions: Fins el divendres 20 de juny de 2014, a les 14h, també el 
dia de la prova. 
Es podrà formalitzar la butlleta d’inscripció a: 
- AFIC , oficines de Comerç i Mercats, Plaça Joan Baptiste Escrivà, de 
09:00 a 14:00 h. 
- Centre de Participació Ciutadana, CPC el Pinet 
- Centre social Sant Vicent 
- Centre social Sant Francesc 
- al correu electrònic: oliva.afic@cv.gva.es 

 

ORGANITZA: Ajuntament d’Oliva, Regidoria de Comerç i Mercats 

Associació: de veïns del Raval – Raval Gerreria – El Pinet – 

Romaní la Safor 

COL.LABOREN: ACCO – Mercat Municipal – Karting – Festers Sant 

Vicent – Café Molino - Bar el Pelut – Bar Amigos Sant Roc 
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FULL D’INSCRIPCIÓ 
6ª BAIXADA DE CARRETONS D’OLIVA 2014 

DISSABTE 21 DE JUNY, A LES 11 H. AL RAVAL 
Dades personals: 
Nom de qui ha fet el carretó: 
Nom del pilot:     Cognoms:      
Data naixement: 
DNI    Adreça: 
Població:     Telèfon: 
Correu electrònic: 
Manifeste la total acceptació de les bases de la 6ª Baixada de Carretons d’Oliva 2014 

Signatura 
 
 

 
 
Autorització paterna, per a menors de 16 anys 
Jo                                                                                   , amb NIF nº 
Com a pare/mare, tutor de 
L’autoritze a la participació, i accepte totes les bases de la 6ª Baixada de Carretons, Oliva 2014
   
 

Oliva,a    de juny de 2014 
Signatura 

 


