Carnaval 2019

9 DE març
BASES DE PARTICIPACIÓ
DEL 8È CONCURS DE
CARROSSES I
COMPARSES

Participants:
Les carrosses i comparses estaran formades per un mínim de 10 integrants
i el 75% dels quals han de ser veïns d’Alpicat. Les carrosses i/o comparses
sense integrants dels municipi, podran participar a la rua, obtindran
aportació, però no podran optar al premi.
Inscripcions:
Fins al dia 6 de març a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h. Cada grup s’haurà d’inscriure en una de les
dues categories. No s’admetrà cap inscripció a partir d’aquesta data.
 La persona que farà la inscripció de la carrossa o comparsa, ha de
ser major d’edat i aportarà fotocòpia del NIF.
 En el cas de les carrosses i comparses que portin un vehicle a
motor, el titular del vehicle haurà d’aportar còpia de l’assegurança
de responsabilitat civil.
Hora i lloc concentració participants:
La concentració de tots els participants serà a l ’ e x p l a n a d a d e l C /
d’Enric Granados (davant la Biblioteca Sant Bartomeu),
d e les 17 h a les 17.30 h. A tots els inscrits se’ls assignarà un número de
participació que hauran de portar en un lloc ben visible durant tota la
rua, i que recollirà el representant, el mateix dia, al lloc de concentració.
L’Ajuntament farà entrega d’un sac de confeti a cada carrossa i/o
comparsa.
IMPORTANT: Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les
17.30 h no tindran opció a rebre l’ajuda ni seran valorats per al jurat per
obtenir premi, en tot cas, si que podran participar a la rua.
Recorregut de la rua previst:

Concentració
comparses:

Aparcament
carrosses

carrosses

De les 17 a 17.30 h
Sortida:

A les 17.45 h de
l’explanada del C/ Enric
Granados
Arribada:

Davant de La Unió.
Concentració inici recorregut

Final de festa:

Sala La Unió

i

Jurat:
El jurat, format per representants de diferents associacions i clubs del
municipi, de 17 h a 17.30 h, farà una primera valoració de les disfresses I
també comptarà tots els components dels diferents col·lectius. Les
disfresses es valoraran durant tot el recorregut.
El jurat tindrà en compte:
 l’originalitat de la disfressa,
 la dificultat en la confecció,
 I la gresca, a l’hora de fer les valoracions.
Desfilada final:
Davant de sala La Unió (al carrer de Lleida) i a dins de la sala es farà la
desfilada de tots els participants de la rua i es farà la valoració global per
part del jurat de les carrosses i comparses inscrites.
Categories:
 CARROSSES
 COMPARSES
Col·laboració econòmica per inscripció realitzada:
 Per les CARROSSES: 120 €/carrossa
 Per les COMPARSES: 80 €/comparsa
Les associacions i clubs d’Alpicat, legalment constituïts, tindran
40% més de col·laboració.
Premis:
 En la categoria de CARROSSES:
 1r premi: 225 €
 2n premi: 150 €
 En la categoria de COMPARSES:
 1r premi: 100 €
 2n premi: 80 €
 En la categoria general entre CARROSSES i COMPARSES:
 3r premi: 75 €
 4t premi: 50 €
Tots els premis econòmics s’entregaran mitjançant vals de compra que
únicament es podran bescanviar en comerços adherits d’Alpicat.

NORMES IMPORTANTS:
 Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca
l’organització. Els conductors de les carrosses i els membres de
les comparses han de seguir en tot moment les seves ordres. En cas
contrari, no optaran ni a les col·laboracions econòmiques ni als
premis.
 Les mides mínimes de la plataforma per poder optar a premi són de
2 m. d’amplada per 3 m. de llargada. Les mides màximes permeses
de la plataforma per poder participar a la rua, aproximadament, són
de 2,50 m. d’amplada per 6 m. de llargada. L’alçada màxima de la
carrossa o comparsa és de 3,5 m.
 Els participants que vulguin optar a premi han d’estar presents a la
rua des del començament fins al final.
 Per tal de poder tenir opció als premis del concurs i a les
col·laboracions econòmiques per a les carrosses i comparses així
com per poder participar a la rua s’han de complir tots els requisits
exposats en aquestes bases.
 El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns
mínims de qualitat, que no segueixi les instruccions marcades per
l’organització i que no compleixi els requisits exposats en aquestes
bases. Com a conseqüència, no optarien als premis, ni a les
col·laboracions econòmiques. El veredicte del jurat serà
inapel·lable. El jurat està facultat per resoldre qualsevol incidència no
prevista en aquestes bases.
 Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a
motor hauran de disposar de la preceptiva assegurança de
responsabilitat civil i el seu conductor n’assumirà la responsabilitat.
És recomanable que les carrosses portin un extintor.
 L’organització es reserva el dret de canviar el programa, si així ho
creu adient.
Alpicat, gener de 2019

