
 
 

Resum de Normes:  

 Punt ROIG del mapa. Inscripcions  
o Si et maten, has d'acudir a aquest punt punt per a que et maquillem et 

maquillem. I si tens cap problema durant la nit, ací també pots acudir per 
a que t'ajudem, ja que és zona segura.  

 Punt VERD del mapa. Escena inicial  
o Ací començarà tot i has d'estar present a les 22.00h i prestar atenció, ja 

que t'indicarem on has de començar.  
 Punt MORAT del mapa. Escena final  

o Ací finalitzarà la nit, has d'estar entre les 3:00 i les 3:03 per a 
aconseguir la salvació, si no és així, no aconsegueixes sobreviure. Si 
acudeixes a alguna prova a partir d'eixa hora, no trobaràs a ningú.  

 Mapa:  
o Es donarà un mapa per supervivent en el qual estaran indicades les 

normes i el mapa per a orientar-se durant tota la nit, el qual no heu de 
perdre ja que us servirà per a segellar les proves realitzades. NOMÉS 
ES DONARÀ U PER PERSONA. 

 Coordenades:  
o Les coordenades que es troben en el mapa, seran la forma amb què et 

podràs guiar durant tota la nit (E5, B6, A4...) Busca les coordenades que 
en cada lloc se t'hagen indicat.  

 Punts segurs:  
o L'únic punt en què estaràs fora de perill durant la nit és en la zona 

d'inscripcions.  
 On començar?  

o En el punt d'inscripcions t'hauran donat instruccions que t’explicaran en 
l’escena inicial per a poder començar la salvació de la humanitat.  

 Orde de les proves:  
o Començaràs per una prova i has de seguir l'orde correlatiu que t’anirem 

assignant durant la nit, acabaràs totes les proves en l'anterior a la 
primera prova que vas començar. 

 Proves superades:  
o En cada prova et marcaran el mapa amb un segell diferent, te’n vages 

de la prova sense que tots els membres del grup tinguen marcats els seus 
mapes.  

 Quan guanye?  
o Si superes totes les proves i has sigut el primer grup a completar-les. 

Acudeix al punt d'inscripcions per a confirmar-les. El nombre de proves 
varia segons l'esdeveniment, és important acudir per a que ho certifiquen 
en el punt d'inscripció.  

 Seguretat:  
o Has de parar atenció en travessar carrers o escapar correguent d'un 

zombie, ja que els carrers no estan tallats. 

 

 

 



 
 

Normes cíviques i de comportament.   

 El consum de drogues o similars queda terminantment prohibit abans o durant 
l’esdeveniment zombi, qualsevol persona que mostre símptomes d’haver consumit 
qualsevol substància addictivca,  serà eliminada del joc.   

 Per qüestions de seguretat i d'acord a la legislació estatal vigent, no està permés 
el consum de tabac a edificis públics o tancats. Cada participant es farà 
responsable dels possibles desperfectes o incidents que puga arribar a 
ocasionar a les persones, materials i espais a on s'haguera violat aquesta norma. 

 Queda prohibit l'ús de qualsevol tipus de vehicle per als desplaçaments durant el 
transcurs del joc.  

 La circulació de persones deurà realitzar-se segons les normes, sobretot 
respectant les senyalitzacions. S'avisa que per al desenvolupament del joc no 
s'ha tallat cap via, pel que el tràfic circularà com es acostumat.  

  Es prega a cada persona màxim respecte cap a la resta de participants, actors 
i veïns/veïnes, així com als materials i les propietats privades i/o públiques.  Les 
persones participants als que es considere que estan tenint un comportament 
vandàlic o que estiguen posant en risc a una altra persona o propietat,  seran 
eliminats del joc per part de l’organització.   

 Es recorda que aquesta és una activitat lúdica així que s’ha d’evitar les situacions 
de perill com estampides, o evitar riscs cap l'integritat física com saltar murs o 
tanques, etc.    

Tots aquestos comportaments inadequats suposaran l’eliminació automàtica del joc. 

Estàs mort o morta si… 

 Un zombi et toca, només de fregar-te o tindre qualsevol mínim contacte moriràs, 
si açò succeeix hauràs de donar-li el teu mocador verd i anar al punt d'inscripció 
si desitges continuar participant com a zombi. 

Nota: només et converteixes en zombi si et mata un altre zombi, si mors 

atropellat/atropellada Game Over.  

 Si et maten però no vols ser zombi pots anar-te'n quan consideres, però no pots 
ser zombi pel teu compte sense tindre el mocador que t’identifica com a tal.  

 En morir et converteixes en zombi de tipus horda i hauràs d'anar en grup seguint 
les indicacions de la persona organitzadorade l’horda , i mai pel teu compte. 

Molt important: 

Qui incomplisca qualsevol d'aquestes normes o qualsevol norma legal serà expulsat o 

expulsada per l'organització. 

Consells: 

Es recomana viure l'experiència al màxim, donar-ho tot tant físicament com mentalment . 
Ser un grup unit, decidir les coses en consens i no enfadar-se. És una nit especial per a 

passar-ho bé i divertir-se. 

Molta sort a tots i totes, la supervivència de l'espècie és a les teues mans. Ànim! 


