BASES D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE COMPARSES DE
DISSABTE:
•

Poden participar en el concurs, les comparses que s’inscriguin amb un mínim
de 8 persones majors de 12 anys, tot i que hi poden participar menors.

•

Les persones de la comparsa, hauran d’anar vestits al·legòricament d’acord
amb el nom que s’inscrigui.

•

En el moment de la inscripció s’ha d’informar de la cançó que s’utilitzarà per la
coreografia. En el cas de cançons mesclades, caldrà fer arribar aquesta en
format mp3 com a molt tard el dilluns 17 de febrer.

•

Les comparses tindran un temps (3 minuts aproximadament) per fer la seva
coreografia a l’escenari. El temps pot variar en funció del nombre de
comparses inscrites, i l’organització ho comunicarà amb temps a les
comparses.

•

Les comparses seran avaluades per un jurat qualificador durant la demostració
amb la següent valoració:


Criteris de valoració:

1. Conjunt del col·lectiu.
2. Creativitat i vistositat del vestuari: El jurat valorarà molt positivament
les disfresses més treballades i que impliquin un grau d’originalitat.
3. Ambient musical.
4. Originalitat del tema.
5. Coreografia.
6. Alegria a la rua: Volem celebrar amb la màxima efusivitat el
Carnestoltes i, és per aquest motiu que el jurat valorarà l’alegria de les
comparses participants.
•

L’organització es reserva el dret de deixar desert algun premi.

•

El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns mínims
de qualitat i/o quantitat, o bé que no segueixi les instruccions marcades per
l’organització.

•

El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat està facultat per resoldre
qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

•

El termini màxim d’inscripció al concurs serà el dilluns 17 de febrer de 2020.

•

Places limitades.

•

Premis:

PREMIS DE CONCURS DE COMPARSES
1r premi

500 €

2n premi

300 €

3r premi

200 €

4art premi

100 €

5è premi

75 €

6è premi

50 €

BASES D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE DISFRESSES DEL
BALL DE NIT AL PAVELLÓ MOLÍ DE L’ESQUERRÀ:
Per tal de participar al concurs caldrà inscriure’s a la web i confirmar l’arribada a la
zona corresponent del pavelló, on es donarà un número de participant. La inscripció
serà de les 00.00 h a les 01.30 h.
Premis modalitat individual

Premis modalitat parella

1r premi

100 €

1r premi

200 €

2n premi

75 €

2n premi

150 €

3r premi

50 €

3r premi

75 €

BASES D’INSCRIPCIÓ AL CONCURSOS DE LA RUA INFANTIL
DE DIUMENGE:
•

Per participar al concurs de comparses, aquestes hauran d’estar composades
amb un mínim de 8 infants menors de 12 anys, tot i que poden participar
adults. Les comparses no reben subvenció.

•

Per poder participar com a comparsa i carrossa, el grup ha d’estar format per
un mínim de 12 persones.

•

La carrossa/remolc/comparsa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord
amb el nom que s’inscrigui.

•

Les carrosses/remolcs/comparses seran avaluades per un jurat qualificador
durant el recorregut de la rua d’acord amb la següent valoració:

•

Criteris de valoració:
1. Conjunt del col·lectiu.
2. Creativitat i vistositat del vestuari: El jurat valorarà molt positivament
les disfresses més treballades i que impliquin un grau d’originalitat.
3. Escenografia de les carrosses/remolcs/comparses.

4. Ambient musical.
5. Originalitat del tema.
6. Coreografia.
7. Alegria a la rua: Volem celebrar amb la màxima efusivitat el
Carnestoltes i, és per aquest motiu que el jurat valorarà l’alegria de les
carrosses/remolcs/comparses participants.
•

L’organització es reserva el dret de deixar desert algun premi.

•

Respecte a les carrosses i remolcs, el

jurat

pot anular qualsevol

subvenció/premi dels participants, si creu que no es reuneixen uns mínims de
qualitat i/o quantitat, o bé que no es segueixen les instruccions marcades per
l’organització.

•

El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat està facultat per resoldre
qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

•

El termini màxim d’inscripció al concurs serà el dilluns 17 de febrer de 2020.

•

Premis i subvencions:

Subvencions carrosses
Carrossa sense equip de so

Premis Concurs carrosses
100 €

1r premi

300 €

Carrossa amb equip de so 200 €

2n premi

200 €

mínim de 200 w

3r premi

100 €

Subvencions Vehicles amb remolc

Premis Concurs vehicles amb
remolc

Sense equip de música

50 €

1r premi

150 €

Amb equip de música mínim 100 €

2n premi

75 €

de 200 w

3r premi

50 €

Premis Concurs comparses
1r premi

200 €

2n premi

150 €

3r premi

100 €

4rt premi

75 €

5è premi

50 €

Accèssit

1 pernil

Accèssit

1 pernil

CARACTERÍSTIQUES DE LES CARROSSES (TRACTORA o REMOLC):
•

Es considerarà carrossa al conjunt de la plataforma decorada d’un mínim de 4
metres de llarg per 2 d’amplada, sense comptar la tracció i arrossegada per un
tractor.

•

Es considerarà vehicle remolc al conjunt de la plataforma decorada de menys
de 4 metres de llarg i amb la tracció d’un vehicle.

•

Qualsevol altre remolc, amb tracció humana es considerarà part de la
comparsa.

•

Els grups que utilitzin vehicle hauran de disposar de les assegurances legals
adients. L’organització es reserva la facultat d’inspeccionar els vehicles per
acreditar el compliment de la normativa vigent.

•

El vehicle tractor de les carrosses i els vehicles dels remolcs han de tenir
l’assegurança vigent i la ITV passada.

•

Els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir les condicions de
seguretat amb el sistema d'enganxament homologat.

•

La càrrega no haurà de comprometre l’estabilitat del vehicle o remolc, ni
perjudicar els diversos elements de la via pública o instal·lacions aèries.

•

L’ajuntament s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin
produir en vehicles i carrosses.

•

En tots els premis s’aplicarà la retenció vigent de l’IRPF, en aplicació del Art.
95.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març i art. 75.1 del Reglament de
l’IRPF.

