BASES PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS DE DISFRESSES
DEL CARNAVAL 2016
OBJECTIU I FINALITAT
L’objectiu és fomentar la participació del veïnat i de les entitats, a través d’un concurs de
disfresses que es portarà a terme durant la celebració del Carnaval el dia 6 de febrer, al
municipi de Sant Just Desvern.
REQUISITS PER A LES PERSONES PARTICIPANTS I CRITERIS D’ADMISSIÓ
•

Els/les menors de 13 anys hauran d’anar acompanyats/des d’una persona adulta.

•

En el cas de menors d’edat, la butlleta d’inscripció l’haurà de signar la mare/el pare
o el/la tutor/a de la persona participant. En el cas de ser una comparsa o un grup de
menors de 18 anys, també haurà de responsabilitzar-se almenys la mare/el pare o
el/la tutor/a d’algun dels/de les menors participants.

•

Les inscripcions per optar a aquests premis es faran del 25 de gener al 4 de febrer i
es duran a terme a l’Ajuntament de Sant Just Desvern - OGI (horari: de dilluns a
divendres de 9h a 14h i de dilluns a dijous de 16h a 19h).
Per tant, la data límit d’inscripcions i modificacions (noms, telèfons, número de
participants, etc.) serà el dijous dia 4 de febrer.
En el moment de lliurament de premis, el jurat només tindrà en compte els noms
que constin en la butlleta d’inscripció, així com les modificacions que se n’hagin fet
constar dins el límit establert.
ES RECORDA QUE NO ES FARÀ CAP INSCRIPCIÓ EL MATEIX DIA DEL
CARNAVAL.

•

La butlleta d’inscripció juntament amb les bases d’aquest concurs, es podran trobar
al web municipal www.santjust.cat i a la OGI (Ajuntament de Sant Just Desvern).

•

A la butlleta d’inscripció caldrà fer constar totes la dades que es sol·licitin per tal
de ser acceptats/des al concurs de disfresses.

•

En el moment de la inscripció s’adjudicarà un número que serà el mateix que es
posarà al dorsal i que hauran de portar els/les participants de manera visible el dia
del concurs. En el cas que no es porti el dorsal de manera visible, els /les
participants es consideraran no identificats/des al concurs i per tant no seran
puntuats/des.

•

Les persones participants hauran d’estar el dia 6 de febrer a les 17h al Parc
Maragall (davant l’escenari) per tal de ser valorats/des i puntuats/des pel jurat.
Aquelles categories que no hagin passat davant del jurat per a ser valorades, es
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consideraran no presentats/des i per tant no seran puntuats/des. La rua sortirà
davant del Parc Maragall a les 18:30h aproximadament. ÉS PREGA MÀXIMA
PUNTUALITAT PER TAL DE RESPECTAR ELS HORARIS I EVITAR
AGLOMERACIONS D’ÚLTIM MOMENT.
•

Cada persona sòls podrà participar en una única categoria, per tant, sòls podrà optar
a un únic premi.

•

No estarà permès portar cap element de foc, pirotècnic o similar.

•

No estarà permès portar vehicles motoritzats.

•

La inscripció a aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

COMPOSICIÓ I FUNCIÓ DEL JURAT
•

El jurat estarà format per 5 persones representants de:
- La UBIC (Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Just Desvern).
- Professionals de les Arts Plàstiques i les Arts Escèniques de Sant Just Desvern.
- Persones d’Entitats inscrites al Registre d’Entitats de Sant Just Desvern.
- Professorat dels Centres Educatius de Sant Just Desvern.
Es valorarà com han estat elaborades les disfresses, la originalitat, l’existència de
complements i/o altres elements relacionats amb les disfresses, la posada en escena
i caracterització, així com altres aspectes que el jurat consideri rellevants.

•

El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà resoldre qualsevol circumstància no
prevista en aquestes bases.

•

Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert i no es podrà fraccionar.

CATEGORIES DELS PREMIS I CONTINGUTS
•

Les categories i els premis als quals es pot optar són els següents:
-

Millor Comparsa (10 o més membres): premi de 600 euros.
Millor Comparsa Escolar (30 o més membres d’AMPA’s d’escoles de Sant
Just Desvern): premi de 700 euros.
Millor Grup (de 2 a 9 membres): premi de 300 euros.
Millor Individual: val de compra per valor de 150 euros a bescanviar a
qualsevol comerç de la UBIC (aquest premi serà patrocinat per la UBIC,
Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Just Desvern).

Les persones guanyadores a la millor comparsa escolar del 2016 seran convidades a
preparar el pregó del 2017.
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DISPOSICIONS RELATIVES AL LLIURAMENT DELS PREMIS
•

Un cop anunciats els premis el dia 6 de febrer, aquests seran pagats mitjançant
transferència bancària, un cop les persones premiades facilitin a l’administració les
seves dades bancàries.
En el cas que en una categoria hi hagi menors d’edat, s’entregarà el premi a la
mare/el pare o el/la tutor/a que ha signat a la butlleta d’inscripció com a persona
responsable. Aquest/a haurà de facilitar a l’administració, les seves dades bancàries
per poder fer el pagament mitjançant transferència bancària.

•

S’anunciarà el veredicte del jurat als exteriors del Casal de Joves el mateix dia 6 de
febrer durant el ball, un cop finalitzi la rua.

•

En cas de pluja, el concurs de disfresses i el ball seran traslladats al Complex
Esportiu Municipal la Bonaigua de Sant Just Desvern quedant suspesa la rua del
Carnaval. La valoració del concurs de disfresses es farà a les 18h.

Sant Just Desvern, gener de 2016
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CONCURS DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES
Número d’inscripció

(a omplir per l’Ajuntament)

DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE QUE INSCRIU LA DISFRESSA PER PARTICIPAR AL CONCURS (major d’edat)
Nom i cognoms

DNI

Adreça

CP

Telèfon

Municipi
E-mail

Altres Tel.

DESCRIPCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
Individual
Grup (de 2 a 9 membres)
Comparsa (10 o més membres)
Comparsa escolar (30 o més membres d’Ampa’s d’escoles de Sant Just)
Títol amb el que s’identifica la disfressa
Quina música t’agradaria que sonés quan desfileu davant del jurat
OMPLIR EN CAS DE COMPARSA
Número de participants
La comparsa porta música?

Si

No
Ample

La comparsa porta alguna estructura rígida?

Si

No

Altura

Llargada

Mides:

En cas de comparsa escolar, nom de l’escola
Observacions (en cas necessari)
Com a persona responsable accepto les bases de participació del concurs de disfresses, així com la responsabilitat dels
danys particulars que pugui causar derivades d’una actuació negligent.

Signatura
Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

SENYOR/A ALCALDE/SSA - PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

