BASES D’INSCRIPCIÓ
(Dissabte):
•

AL

CONCURS

DE

COMPARSES

Per la rua de dissabte (adult): Poden participar en el concurs, les comparses
que s’inscriguin amb un mínim de 8 persones majors de 12 anys, tot i que a
més, hi hagi infants menors.

•

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

•

Les comparses es poden inscriure com a col·lectiu amb les seves respectives
dades fiscals o bé com a particular amb una persona representant d’aquest
grup.

•

En el moment de la inscripció s’ha d’informar de la cançó que s’utilitzarà per la
coreografia.

•

Les comparses tindran un temps (3 minuts aproximadament) per fer la seva
coreografia a l’escenari.

•

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. Com a conseqüència no entrarien en els premis ni en els ajuts.

•

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 25 de febrer de 2019.

•

Places limitades.

•

Premis:
PREMIS DE CONCURS DE COMPARSES
1r premi

500 €

2n premi

400 €

3r premi

300 €

4art premi

200 €

5è premi

100 €

BASES D’INSCRIPCIÓ
INFANTIL (DIUMENGE):
•

AL

CONCURS

DE

CARROSSES

Per entrar al concurs haurà d’estar composada majoritàriament per infants
menors de 12 anys.

•

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

•

Les carrosses es poden inscriure com a col·lectiu amb les seves respectives
dades fiscals o bé com a particular amb una persona representant d’aquest
grup.

•

Com a carrossa s’entendrà a vehicle motoritzat que remolqui una plataforma o
estructura. Indicant les mides.

•

•

La subvenció per la carrossa serà de:
o

100€ sense equip de so

o

200€ amb equip de so amb altaveu mínim de 200W

Les carrosses 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 del vehicle o carrossa: En el cas de les carrosses, es
jutjarà el treball fet per construir-la i la seva espectacularitat.
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 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. Com a conseqüència no entrarien en els premis ni en els ajuts.

•

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 25 de febrer de 2019.

•

Premis:

Premis de les carrosses

Premis de les comparses

1r premi

300 €

1r premi

300 €

2n premi

200 €

2n premi

200 €

3r premi

100 €

3r premi

100 €

Premi a la carrossa més 1 pernil

Premi a la comparsa 1 pernil

animada

més animada

