BASES CONCURS DE DISFRESSES I RUA DE CARNESTOLTES 2019
1. DATA I LLOC
La rua i el concurs de disfresses de Carnestoltes tindrà lloc el dissabte 9 de març de 2019.
-

Inici de la rua: 17.30h

-

Recorregut: pg. de l’Església, c. Ebre, c. Montsià, c. Garrotxa, c. Cerdanya, av.
Montserrat i Plaça de la Vila.

-

Concentració participants: 17h a l’Escola els Vinyals

2. CATEGORIES
El concurs contempla les següents categories:
-

Disfressa individual o parella infantil: de 0 a 12 anys

-

Disfressa individual o parella adult: a partir de 12 anys

-

Comparsa mini: grup de 3 a 9 persones amb vehicle/ carrossa o sense

-

Comparsa: grup a partir de 10 persones amb vehicle / carrossa o sense

3. CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIONS
Podran participar en el Carnestoltes 2019 les persones, grups i/o entitats que ho sol·licitin. Totes
les categories que vulguin participar en el concurs i optar als premis hauran de formalitzar la
seva inscripció mitjançant un formulari que trobaran:
-

En línia a: https://goo.gl/forms/orfYQtN3CtFX7Op93

-

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament i a Can Magarola en horari d’oficina

-

Termini: del 4 de febrer al 6 de març de 2019

Els vehicles o carrosses participants hauran de complir els següents requisits:
-

Els vehicles/carrosses no podran superar les següents dimensions: 10m llarg, 4m
d’alçada i 2,5 d’amplada.

-

Els vehicles participants a la rua hauran de tenir l’assegurança obligatòria en vigència.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA RUA I DEL CONCURS
-

La concentració de comparses i individuals participants es farà al Passeig de l’Església,
a l’aparcament gran de l’escola Els Vinyals.

-

Els participants hauran d’estar a les 17h del dia 9 de març al lloc de concentració. La
falta de puntualitat pot ser causa de desqualificació immediata.

-

En arribar al punt de concentració cada comparsa o participant individual rebrà un
número, facilitat per l’organització, que haurà de posar-se a un lloc visible perquè puguin
ser fàcilment identificats per el jurat.

-

L’ordre de sortida de les comparses o carrosses quedarà establerta per la organització.

-

Cada vehicle/carrossa haurà de portar el seu propi equip de seguretat degudament
identificat, que es distribuirà en ambdós costats del vehicle (un a cada roda) a fi de
garantir que ningú interfereixi en la circulació de la carrossa.

-

L’Ajuntament de Lliçà de Vall retirarà de la rua aquells conductors de carrosses que
consumeixin alcohol abans o durant el recorregut, sense perjudici de les sancions que es
poguessin derivar del seu comportament, tramitades davant les autoritats competents.

-

Durant la rua s’establirà una única parada al punt on es trobarà situat el jurat. La resta de
la rua seguirà el ritme i velocitat que indiqui la organització.. El lluïment dels balls i
coreografies es farà a la Plaça de la Vila.

-

Un cop finalitzada la rua a la Plaça de la Vila, les comparses se situaran segons criteris
organitzatius i de seguretat a la zona destinada d’espera, seguint les indicacions dels
membres de l’ organització.

-

Per tal de realitzar l’actuació musical a la Plaça de la Vila, s’haurà de facilitar a
l’organització la música en un CD o en un PEN en format mp3. El temps d’actuació serà
estrictament d’un màxim de 5 minuts.

-

L’organització es reserva el dret de modificar l’ordre d’actuació per criteris organitzatius i
de seguretat.

5. JURAT I PUNTUACIÓ
-

Els membres del jurat seran designats per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall. Estarà format per un màxim de 5 persones d’àmbits professionals relacionats amb
arts plàstiques i artístiques en general.

-

Els membres del jurat atorgaran diferents puntuacions seguint el següent criteri:


Música/ coreografia/ animació



Vestuari / vistositat



Composició de la Carrossa



Altres criteris que consideri cada membre oportú

-

El jurat podrà declarar deserts els premis que consideri convenient si la baixa qualitat
dels dissenys presentats així ho requereixen.

-

El jurat resoldrà qualsevol tema no previst en aquestes bases.

-

El jurat estarà situat al lloc estipulat de recorregut de la rua i dalt de l’escenari a la Plaça
de la Vila durant l’escenificació final.

6. PREMIS
Els premis establerts per la Regidoria de Cultura són els següents:


Millor Disfressa Infantil (50€)



Millor Disfressa Individual (100€)



Millor Comparsa (400€)



Millor Carrossa (200€)



Millor Actuació (200€)



Millor Vestuari (200€)



Millor Comparsa Mini (150€)

-

Els premis no seran acumulables

-

L’import dels premis estarà subjecte a la retenció d’IRPF corresponent.

-

El premi el rebrà un membre major d’edat que haurà de facilitar les seves dades
personals per recollir-lo a les oficines de l’Ajuntament de Lliçà de Vall (en horari
d’oficina).

7. DISPOSICIONS FINALS
-

La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. El seu
incompliment comporta la desqualificació i la pèrdua dels premis que li poguessin
correspondre.

-

L’Ajuntament de Lliçà de Vall es reserva el dret de modificar, si fos necessari, el
desenvolupament, lloc, data i hora de la rua de carnaval.

-

En cas de pluja, la rua quedarà suspesa.

-

La participació al concurs implica cedir els drets d’imatge a l’Ajuntament de Lliçà de Vall
per a fins propis.

