Guia de petits
camaleons 2015

www.petitscamaleons.com

Tot el que cal saber sobre el festival

Com arribar al festival

Plaça victòria dels àngels 1, 08172
sant cugat del Vallès
EMPARK
-a 5 minuts a peu del centre de
la ciutat

-fàcil accés amb vehicle particular

-a 10 minuts a peu dels ferrocarrils catalans

-aparcament 6€ DE 10 A 20 H
Esadecreapolis i monestir-EMPARK

-aparcament per A bicicletes
reservas@radiotaxisantcugat.com

-Serveis repartits per tot el festival
-serveis equipats amb canviadors per a nadons
-serveis adaptats

Serveis bàsics

-punt d’informació del festival
-recollida i control de nens despistats
-informació del club dels petits camaleons
-servei d’acollida per a nens i nenes de 0 a 3 anys
-espai coordinat pel personal professional de happyway
-estades màximes d’una hora
-pàrquing per A cotxets
-no està permès l'accés amb cotxets als escenaris del festival
-accessos adaptats per A persones amb mobilitat reduïda
-servei d’ascensor exclusiu

Serveis de restauració
-restaurant ubicat en la zona posterior de l’escola de música
-Food Trucks
-preus populars
-servei de bar repartit per tot el recinte del festival
-cafeteria
-terrassa
-Zona de pic-nic peR Als qui porteu el menjar de casa
-taules A L’ombrA

Informació general
-podeu fer tantes fotos com vulgueu durant els espectacles
-feu les fotografies sense utilitzar el flash
-disposeu de cobertura per A telefonia mòbil i 4g en tot el recinte del festival
-servei d’assistència de primers auxilis de la creu roja
A L’ESCOLA DE MÚSICA
-zones de descans on gaudir del silenci
-us recomanem portar calçat còmode
-procureu tenir els vostres fills localitzats en tot moment
-un gran nombre de voluntaris està a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte
o problema que pugueu tenir

Informació general
-porteu al damunt els vostres abonaments, us serviran per obtenir les polseres
i LOCALITZAR la vostra BUTACA dins de l’auditori
-us recomanem arribar amb temps per evitar cues al recollir les polseres
-podeu recollir polseres a partir de les 10h
-el color de les polseres indica les sessions DELS CONCERTS A l’auditori
-el recorregut per la resta d’escenaris és lliure
-no cal córrer, el programa està dissenyat per veure els concerts amb calma
-les distàncies entre escenaris són molt curtes
-tots els escenaris disposen de zones habilitades exclusivament per als nens i nenes,
són espais de visió privilegiada i reservats per als més petits. Us demanem als adults
que no ocupeu aquestes zones

Activitats paral·leles
-Disposeu de 2 chill-out Ikea Family oberts durant tot el festival i equipats amb còmodes
sofàs, llum tènue i molt de silenci. El lloc ideal per aturar-se a descansar uns minuts.
Ikea posa també a la vostra disposició un espai de jocs.
-Rodes de premsa InfoK, A LA SALA D’ACTES, on els més petits podran fer les seves
preguntes en roda de premsa a Els catarres, Teràpia de Shock, Anna Roig i Blaumut.
Estigueu atents als concursos organitzats pel programa de TV3.
-Zona de signatures patrocinada per Cacaolat upp! on podreu demanar als vostres
artistes preferits que us signin allò que vulgueu o que es facin una fotografia amb
vosaltres.
-Concurs de petits talents organitzat per Cugat.cat a l’escenari del bar del teatre
auditori. El futur està a les seves mans!

Que tingueu un
Molt bon festival!

