
LA FESTA DEL TRENET 2010 FULL D'INSCRIPCIÓ

POSICIÓ 1

Nom Cognoms

Adreça País Codi Postal Ciutat

Telèfon Fax Correu electrònic Club o Associació

Material que aporta (Descripció: Locomotora de Vapor, Locomotora Elèctrica, Locomotora Tèrmica, Vagons, etc.)

POSICIÓ 2

Nom Cognoms

Adreça País Codi Postal Ciutat

Telèfon Fax Correu electrònic Club o Associació

Material que aporta (Descripció: Locomotora de Vapor, Locomotora Elèctrica, Locomotora Tèrmica, Vagons, etc.)

POSICIÓ 3

Nom Cognoms

Adreça País Codi Postal Ciutat

Telèfon Fax Correu electrònic Club o Associació

Material que aporta (Descripció: Locomotora de Vapor, Locomotora Elèctrica, Locomotora Tèrmica, Vagons, etc.)

POSICIÓ 4

Nom Cognoms

Adreça País Codi Postal Ciutat

Telèfon Fax Correu electrònic Club o Associació

Material que aporta (Descripció: Locomotora de Vapor, Locomotora Elèctrica, Locomotora Tèrmica, Vagons, etc.)

NOTA: Si voleu participar a la Festa i no podeu aportar material, indiqueu-nos també les vostres dades. Gràcies.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AL DINAR DE GERMANOR
DE VAPOROSOS



CLUB D’AMICS DEL FERROCARRIL-CORNELLÀ                                               FERROCARRIL DE CAN MERCADER

LA FESTA DEL TRENET 2010 INSTRUCCIONS PER ALS PARTICIPANTS

Sigueu benvinguts. Desitgem que passeu un bon dia i us divertiu força. Per a bé de tots, i aconseguir un trànsit 
fluid i sense problemes, us demanem seguiu les següents instruccions:

1. CÀRREGA i DESCÀRREGA DEL MATERIAL
Aquesta tasca s’efectua al costat de la placa giratòria. Sigueu el màxim de breus perquè els altres participants no 
hagin d’esperar. L’aparcament de vehicles dins del Parc és expressament prohibit per les Autoritats Municipals. 
Un cop descarregats, podreu aparcar els vehicles a la zona del davant de la porta principal del Parc o als carrers 
contigus.

2. DIPÒSIT I ENCÈS DE LES LOCOMOTORES
Les locomotores hauran de ser dipositades en les vies de la rotonda, vies dels Dipòsits i en les vies “mortes” de 
l’Estació. Les vies d’accés a la placa giratòria estan destinades, preferentment, a les locomotores de vapor, lloc 
on també hauran de ser enceses.

3. AIGUA, CARBONS I OLIS
Teniu a la vostra disposició tota l’aigua desmineralitzada que necessiteu i que heu de prendre de les aigüades 
corresponents. A la “carbonera” hi trobareu carbó “antracita”, carbó de “petroli”, carbó vegetal i pastilles per 
encendre les locomotores de vapor. Oli mineral del tipus SAE 90 també és a la vostra disposició.

4. RECÀRREGA DE BATERIES PER A LOCOMOTORES ELÈCTRIQUES
Si en teniu necessitat, podeu utilitzar els carregadors que hi han dins d’un dels Dipòsits de material mòbil. Teniu 
cura amb els cables i connexions. No dubteu en consultar als membres del Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà 
qualsevol questió per al vostre servei.

5. CIRCULACIÓ DELS TRENS
La circulació s’efectua de manera lliure amb “marxa a la vista”. Procureu guardar una distància prudencial amb 
el tren que tingueu al davant perquè us doni temps de frenar en cas d’alguna incidència.                                     
Domineu el vostre tren !
Quan circuleu tingueu cura amb els visitants del Parc i useu el xiulet tantes vegades com calgui per advertir-los. 
A l’Estació seguiu les directrius del personal encarregat i els senyals.
Els trens de viatgers tenen preferència i cal que ajusteu la vostra velocitat amb la d’ells.

6. PRESSIÓ I MANTENIMENT DE LOCOMOTORES
Llevat dels trens de viatgers, aquestes tasques s’han de fer a les vies de la rotonda o a les vies “mortes”, mai en 
via principal o vies de l’Estació.

7. DINAR
Qui s’hagi inscrit per al Dinar podrà anar al restaurant a partir de  les 14:30 hores. Abans haurà d’haver 
concentrat el material al voltant de la placa giratòria. Un servei intern del Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà el 
vigilarà.

8. QUAN ES FACI FOSC
Si circuleu un cop s’hagi fet fosc, protegiu el vostre tren amb senyals lluminosos tant en cap com en cua. 
Col.laboreu en realitzar circulacions segures.

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ I MOLTA DIVERSIÓ !


