BASES PER PARTICIPAR A LA RUA DE CARNAVAL
Obsequi

p

e
INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS:
a totes le r
s
Data: fins al dimecres 6 de març 2019
compar
se
Lloc: Regidoria de Festes de la Paeria.
particip s
ants
Horari: de les 10 a les 14 hores.
Telèfon: 973 53 38 03
Correu electrònic: festes@cerverapaeria.cat
Dades necessàries: nom de la comparsa / nombre participants / nom del
responsable / edat dels participants i modalitat / telèfon de contacte i
adreça de correu electrònic / si porta música / cançó pel lluïment / si porta
carreta. IMPORTANT: s’han de proporcionar les mides del vehicle i carreta,
per tal d’assegurar que compleixin els requisits legals de mobilitat.
SORTIDA: Pl. Universitat a les 18 h del dissabte 16 de març
RECORREGUT: Plaça Universitat, c. General Güell, av. Catalunya,
c. Combat, pl. Sant Miquel i pl. Universitat.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS:
Tema: LLIURE			
Modalitat: * Infantil (de 0 a 11 anys). S’ha d’anar acompanyat d’adults.
* Juvenil (de 12 a 16 anys).
* Adult (a partir de 17 anys).
Per participar s’ha de ser un mínim de 2 persones.
			
PREMIS:
*Infantil: 1r premi: Un berenar a una pastisseria de Cervera / 2n premi:
Una masterclass amb un grup de percussió cerverí / 3r premi: Un lot de
material escolar.
*Juvenil: Premi: Una partida de paintball.
*Adult: Premi: Entrades per una obra de teatre a Cervera.
* Nou premi !!! Balladors i balladores, Premi al millor lluïment (competeixen totes les comparses de totes les modalitats): Una classe de dansa.
Els criteris de valoració de les comparses seran:

- Originalitat: Valorarem amb entusiasme aquelles disfresses més singulars, més peculiars, més currades... volem que ens sorprengueu!
- Entusiasme: Volem alegria, excitació, rialles, diversió i energia molt positiva! Sereu capaços de ser els més entusiastes i apassionats de la festa?
- Medi ambient: Els arbres, els animals, les plantes, l’aigua i la Terra en
general són fonamentals i necessaris, i preciosos. Volem un medi ambient
saludable, i unes disfresses respectuoses amb la naturalesa!
- Esforç: Cosireu? Enganxareu? Retallareu? Pintareu? Creareu la vostra
disfressa? El jurat donarà més punts a aquells que s’esforcin més en l’elaboració de la disfressa!
- Lluïment: El lluïment és aquella dansa que fareu a la plaça Universitat al
finalitzar la rua. Ballareu de valent? Ens sorprendreu amb una coreografia?
Anireu sincronitzats? Puntuarem positivament els millors lluïments!
Al llarg de la rua no està permesa la parada de les comparses.
En arribar a la plaça Universitat tots els vehicles i carretes es dirigiran
a la plaça Pius XII i estacionaran en un espai delimitat per l’organització.
A continuació, les comparses realitzaran els lluïments a la plaça
Universitat seguint les instruccions del rei Carnestoltes.
Finalment, hi haurà animació i xocolatada per a tots els participants als
patis de la Universitat i es lliuraran els premis.
El jurat estarà format per persones alienes a l’organització.
El veredicte del jurat és inapel·lable i podrà resoldre qualsevol incidència no
prevista. El jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.
NOTA: Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a
motor hauran de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat
civil. És obligatori dur un extintor, com a mínim, en cada vehicle motoritzat.
El participants a la festa de Carnaval que no s’hagin inscrit podran
participar a la rua situant-se després de la darrera comparsa.
CONCURS DE COMERÇOS I CARRERS DECORATS:
L’Associació de Comerciants de Cervera, conjuntament amb la Paeria de
Cervera, organitzen un concurs de comerços/aparadors decorats i un concurs al millor carrer decorat. Aquests premis s’entregaran juntament amb
els de la rua de Carnaval als patis de la Universitat.
Els criteris de valoració seran: originalitat / respecte al medi ambient /
laboriositat.
El jurat estarà format per un membre de la Paeria, un membre
de l’Associació de Comerciants i un dissenyador/artesà.
Els premis seran:
- Al carrer millor decorat: Un pernil.
- Al comerç millor decorat: Un smartbox.

DISFRESSEU-VOS, JUGUEU, DISFRUTEU I SIGUEU MOLT FELIÇOS ARA I SEMPRE !

