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Informació general: 
Carrer Major 

• A l’espai on es té lloc la competició 

hi ha llum natural, que variarà 

segons l'hora en que ens trobem, i 

les condicions atmosfèriques 

específiques d'aquest dia.  
 

• El museu no disposa d’un lloc 

d’emmagatzematge. Queda sota la 

responsabilitat dels assistents 

l’emmagatzematge i custòdia de les 

seues pertinences. 
 

• No es permet menjar, beure o fumar dins de les zones de competició. Està prohibit 

eixir i/o accedir el recinte per les eixides d’emergència. 
 

• No es permet l’accés de professors a la zona de muntatge. 
 

 

Acreditacions i punt d’informació 
 

Tots els equips pujaran a Carrer Mayor per les escales mecàniques on s’ubicarà el mostrador  

d’acreditations i punt d’informació, on: 
- Els equips han d’entregar les autoritzacions de cessió de dades personals i imatge. 
- L’organització ha d’entregar en aquest moment els diplomes de participació i les 

acreditacions i dorsals als participants. 
 

IMPORTANT: 
• Categoria LEGO (LegoBots Turbo, LegoBots SUMME JR i LEGO SUMO): els robots 

han de portar-se en una caixa i estar totalment desmuntats per a realitzar la 

primera fase de la competició. 
• Categoria LLIURE I DESAFÍO (LLIURE SUMO i PORT DE MERCADERIES): un jutge 

s’encarregarà de mesurar i pesar el robot per comprovar que s’ajusta a les bases. 

En cas que no complisquen les mides ni pesos establits en les bases, han de 

modificar el robot o l’equip és automàticament desqualificat. 
• Els robots poden ser pesats i mesurats si hi ha algun dubte sobre el seu pes i 

mesura a petició dels jutges o de l'equip contrari abans o després de la prova. 
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Inscripció 

 

INFORMACIÓ GENERAL TOTES LES COMPETICIONS 
 
 Totes les inscripcions es registren a través de la web i queden pendents de confirmació 
definitiva per part de  l’organització.    

 

• Els professors dels centres escolars o tutors que han d’estar inscrits prèviament en 

el Programa Especial d’Educació i Ciència CIENCIAPEC.  
 

• El nombre màxim d’equips presentats a concurs per un mateix centre és de 4 per 

categoria, excepte les categories LegoBots Turbo i LeboBots Sumo JR.  Tot seguit, 

es detalla les possibilitats d’augment del nombre d’equips:   
• Els centres de cicles formatius de Formació Professional i els centres 

mixts (Secundària, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional) 

hi poden inscriure, fins a un màxim de 4 equips per branca professional. 
Per a això, han de fer la inscripció, seleccionar el tipus de centre, i 
indicar la branca professional. L’organització confirmarà la inscripció  
sempre que es faça dins del període i hi haja places disponibles en la 

categoria sol·licitada.  
 

• La resta de centres hi poden inscriure 4 equips més per centre i 

categoria, que passen a la llista d’espera. La participació d’aquests equips 

està supeditada al fet que hi hagi places disponibles en la categoria 
sol·licitada, al final del període d’inscripció. 

 
• S’ha establit un nombre màxim d’inscrits per a cada categoria. Una vegada superat 

el nombre, la resta d’inscripcions rebudes passen a formar part d’una llista 

d’espera ordenada cronològicament. En cas que es produïsca alguna baixa, 

aquesta ha de ser coberta pel primer equip registrat de la llista d’espera. La 

comunicació d’aquesta circumstància s’ha de fer per correu electrònic. 
 

Tots els participants han d’entregar el formulari d’autorització per al tractament de dades de 

caràcter personal, i per a la publicació dels enregistraments i material audiovisual que es 

generen durant el desenvolupament de l’activitat:  
� En el cas de participants menors de 14 anys, han de ser els pares o tutors els que 

signen l’autorització. 
� En el cas de participants majors de 14 anys, han de ser ells mateixos els que signen 

l’autorització.  
 

Independentment de la inscripció, i abans del 15 d’abril de 2019, els equips han de confirmar 

la seua participació en la competició, i enviar els noms dels membres dels equips per correu 

electrònic a l’organització, a través del compte de correu electrònic: desafiorobot@cac.es ; si 

no fan això queden fora de la competició. 
 


