36a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA
CAMPLLONG 2018
ON CAGARÀ LA VACA?
Les bases del sorteig es descriuen a continuació:
1 - Està prohibida la participació a menors de 18 anys.
2 - El sorteig es realitzarà els dies 7 i 8 d’abril de 2018 al Recinte Firal de la 36a edició de la Fira Comarcal de
Primavera.
3 - Les paperetes seran 600 unitats, cada papereta anirà numerada per 1 número i 1 lletra (ex. A1, A2, B1,
B2,etc.).
4 - Cada número de la papereta correspon a una parcel·la (la mida de la parcel·la serà de mínim 0.50 metres i
fins a un màxim d’1 metre segons disponibilitat de terreny).
5 - La parcel·la número A1 correspon a la cantonada sud-oest (segons mapa) .
6 - La parcel·la guanyadora serà aquella en la qual la vaca dipositi la seva primera caca, NO PER AIXÒ SERÀ UN
PREMI DE MERDA!! El guanyador del 1er premi s’emportarà 1/3 de la recaptació puguen guanyar fins a 1.000€.
En aquest punt cal aclarir una cosa, la vaca serà deixada anar en la meitat del terreny als vols de les 17.00 hores.
L’inici dels sorteig s’indicarà amb un senyal sonor, així que la caca que repartirà sort serà la primera a partir del
senyal sonor.
7 - La posició de la caca serà determinada pel personal qualificadors que disposarà del material adient per
emetre un judici just.
8 - En el cas que el centre geomètric de la cagada es trobi entre dues o més parcel·les, el primer premi serà
repartit pels posseïdors d'aquestes parcel·les en proporció de la cagada dipositada a la seva parcel·la, en tot cas
el premi mínim per la parcel·la que tingui menys caca mai serà inferior al 25% de la que tingui més caca (en
qualsevol cas la decisió dels jutges serà inapel·lable).
9 - Hi haurà segons premis de 50 € per als posseïdors de les parcel·les colindants amb tota una cara de quadrat
al 1er premi. I tercers premis de 20 € per als posseïdors de les parcel·les colindants al 1er premi per l’aresta de
la seva parcel·la.
10 - El premi ha de ser recollit per una persona major d'edat, ES PODRÀ RECOLLIR EL MATEIX DIA O FINS
TRENTA DIES NATURALS del dia de la cagada en que caducarà.
11 - Un cop determinada la parcel·la guanyadora s'anunciarà per megafonia. En cas que les PAPERETES
GUANYADORES ESTIGUIN TOTES (1ers premis, 2ns premis i 3rs premis) EN POSSESSIÓ DE L’ORGANITZACIÓ PER
NO HAVER-SE VENUT CAP DELS PREMIS, es procedirà a reiniciar novament el concurs per segona i última
vegada, sempre i quan la durada del primer temps no hagi superat les 18h en aquest cas el concurs s’haurà
acabat. El procediment serà el mateix, es deixarà anar la vaca al centre del terreny i començarà el sorteig amb
un senyal sonor.
12 - En cas de dubte, es poden dirigir a l’estand d’informació de l’Ajuntament de Campllong i l’Associació de
Fires i Festes de Campllong.
13 - Durant el sorteig ningú podrà accedir a l'interior del recinte, que romandrà tancat.
14 - Tota persona que intenti manipular el sorteig d'alguna manera (llançament d'objectes, colpejant l'animal ...)
serà expulsada de les instal·lacions sense dret a res. Sí que es podrà cridar la vaca fent qualsevol tipus de soroll
que surti de la boca dels assistents, no podent emprar cap artefacte per a això. (botzines,pitos, etc.).
15 - EN CAS DE MOLTA PLUJA, el jurat decidirà si es suspèn el sorteig, en aquest cas és farà un sorteig públic,
sota cobert, per definir el guanyador.
16 - Sense més, desitjar-vos molta merda i agrair la vostra col·laboració.

