BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES CARNESTOLTES DE SOLIVELLA 2015.

1. El concurs de disfresses està organitzat per la Comissió de festes de l‘Ajuntament
de Solivella en el marc de les festes de Carnestoltes 2015.
2. El concurs de disfresses es dura a terme a la Sala de la Societat en el transcurs de
la festa posterior al sopar del dia 14 de febrer de 2015.
3. Consistirà en desfilar per l’escenari amb coreografia o sense, durant la festa
posterior al sopar de Carnestoltes 2015.
4. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que duguin una disfressa
i que s'hagin inscrit prèviament.
5. Els concursants menors de 10 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona
adulta, el nom i l’adreça de la qual haurà de figurar a la butlleta d'inscripció.
6. S'estableixen 2 categories a premiar: Millor disfressa individual Infantil, (de O a
13 anys), i Adult (a partir de 14); i Millor Comparsa disfressada (conjunta, de
totes les edats). En total es repartiran 3 premis.
7. A efectes de concurs, es valorarà l'elaboració i originalitat de la disfressa, el
maquillatge o complements que l'acompanyin i la caracterització gestual que
dugui a terme la persona disfressada.
8. A efectes de categoria d'atorgament de premis, es considerarà grup el conjunt
de 3 o més persones disfressades que comparteixin una temàtica comuna
evident. Aquells conjunts de 2 persones optaran al premi individual.
9. La inscripció es tancarà just abans del començament del sopar, moment en el
qual es lliurarà un número a tots i cadascun deis participants que hauran de
col·locar en un lloc visible de la disfressa, indistintament de si participa a títol
individual o grup.
10. Els participants que ho desitgin podran entregar un CD amb la música o muntatge
musical amb el qual volen desfilar. En cas de que no ho facin l’organització els hi
posarà fons musical de forma aleatòria.
11. El jurat estarà format per tots els membres integrants de la comissió de festes
presents a la decisió i aquells que ells designin. El jurat estarà facultat per decidir
en aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases i la seva decisió
serà inapel·lable. Els membres del jurat no aniran identificats.
12. El veredicte del jurat es farà públic després de la desfilada de tots els participants.
13. L'Organització, si s'escau, tindrà potestat de canviar els premis de les diferents
categories per d'altres de valor similar.
14. Els premis seran els següents:
1 r. Individual infantil: 2 entrades Port Aventura .
1 r. Individual adult: Pack de Nit d’Hotel i sopar per a dos persones
1 r. Grup / comparsa: Jornada d'activitat al Paint ball per a màxim 10 persones,
data a triar dins l’any 2015 (segons disponibilitat)
15. Les imatges que enregistri l'organització durant el transcurs de la desfilada i del
concurs podran ser publicades per l'Ajuntament de Solivella per a elaborar
material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi.
16. La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

