BASES CONCURS DISFRESSES
CARNESTOLTES 2017
Amb motiu del Carnestoltes 2017, l 'Ajuntament de Cabrera de Mar, juntament amb la Comissió
de Carnestoltes, organitza un ball amb concurs de disfresses.
1.

PARTICIPANTS

Podran participar al concurs del Carnaval totes les persones, grups i associacions que ho
desitgin i vinguin disfressades, ja sigui aportant comparsa o bé poden participar en grup, parella
o a títol individual.
Totes aquelles persones que participin en el concurs hauran d'anar a l'envelat a presentar-se
davant del públic i del Jurat.
Els participants es poden inscriure de la següent manera:
► el mateix dia de la Rua (25 de febrer 2017)
- a la Plaça de l’Ajuntament de 19h a 19.45h si volen participar també a la Rua
- directament a l’Envelat Municipal de 21h a 21.30h
► del 20 al 23 de febrer de 2017
- en un sobre tancat amb la sol·licitud al registre de l’Ajuntament.
No es pot participar sense inscripció prèvia. Les inscripcions es tancaran a les 21.30h del 25 de
febrer o al seu defecte quan s’anunciï l’inici del Concurs i tindrà caràcter irrevocable.
2.

LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

La Rua de Carnestoltes tindrà lloc des de l’Ajuntament i pels carrers del poble a partir de les
19h, del 25 de febrer de 2017.
El Concurs de Disfresses tindrà lloc a l'Envelat Municipal a partir de les 21.00 h, del dia 25 de
febrer de 2017.
3.

JURAT i PUNTUACIÓ

El Jurat estarà format per:
4 membres representants de la societat de Cabrera de Mar i/o de les seves entitats
Cada un dels membres del Jurat atorgarà de 0 a 100 punts, donant en conjunt un mínim de 0 i
un màxim de 400 punts.
Es puntuaran als participants tenint en compte (cada membre del Jurat):
Participació en la Rua (10 punts)
Originalitat de la disfressa (40 punts)
Caracterització, maquillatge i perruqueria (10 punts)
Posada en escena i presentació (20 punts)
Actitud durant el concurs (20 punts)

Cada membre del Jurat escollirà una candidata a Reina del Carnestoltes durant el concurs. És
condició indispensable per ser Reina del Carnestoltes ser del sexe femení. De les 4 candidates,
el Jurat haurà d’escollir una d’elles de la manera que creguin més oportuna.
4.

CATEGORIES

Les categories seran:
Infantil (fins 12 anys)
Adult Individual
Adult Parella
Grup ó Comparsa (mínim 6 persones)
Es reserva el dret de deixar deserta una categoria.
Si hi ha una comparsa que tingui membres de diferents categories optarà al premi de l’edat
dels més grans.
Es podrà participar en més d’una Categoria però únicament es pot concursar en una d’elles .
5.

PREMIS

Els premis seran:
Infantil: Targeta Comercial per valor de 100€ al 1r. Classificat i 50€ al 2n. Classificat.
Adult individual: Val de 100€ al 1r. Classificat i 50€ al 2n. Classificat.
Adult Parella: Val de 200€ al 1r. Classificat i 100€ al 2n. Classificat.
Grup o comparsa: Val de 500€ al 1r. Classificat.
Reina del Carnestoltes: Val de 100€.
6.

PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Les presents Bases es publicaran a la web municipal (www.cabrerademar.cat) i als locals
municipals.
7.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Pel fet de prendre part del concurs s'entén que els participants accepten aquestes Bases, així
com la resolució del Jurat.
8.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per a la resolució de qualsevol divergència derivada del concurs els participants hauran de
dirigir-se a l' Ajuntament de Cabrera de Mar que tindrà la facultat de resoldre-la amb caràcter
inapel·lable.

