BASES PARTICIPACIÓ
RUA CARNAVAL
DISFRESSEU-VOS,
ENS HO PASSAREM MOLT BÉ!
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INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS:
Data: fins al dimecres 7 de febrer 2018
Lloc: Regidoria de Festes de la Paeria
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 i carreta (la carreta i/o vehicle ha de poder passar pel c. Combat, tant d’amplada com d’alçada- en el
cas que sigui més gran, es buscarà una alternativa.)
SORTIDA:
Plaça Universitat a les 18.00 h del dissabte 17 de febrer
RECORREGUT:
Pl. Universitat, c. General Güell, av. Catalunya, c. Combat,
pl. Sant Miquel i pl. Universitat.

Tema LLIURE
CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS:
			
Modalitat:
* Infantil (de 0 a 11 anys). A partir de 2 persones.
S’ha d’anar acompanyat d’adults.
* Juvenil (de 12 a 16 anys). A partir de 2 persones.
* Adult (a partir de 17 anys). A partir de 2 persones.
PREMIS:
Infantil:
- 1r premi a la millor comparsa infantil: Un lot de material escolar.
- 2n premi a la millor comparsa infantil: Un berenar a una pastisseria de
Cervera.
- 3r premi a la millor comparsa infantil: Un lot de productes d’esport.
Juvenil:
- Premi a la millor comparsa juvenil: Una partida de paintball per a tots
els participants.
Adult:
- Premi a la millor comparsa adult: Un sopar a un restaurant de Cervera.

Els criteris de valoració de les comparses seran:
- Originalitat de la disfressa: el jurat valorarà molt positivament les
disfresses més currades i que impliquin un grau d’originalitat.
- Alegria a la rua: volem la màxima efusivitat per rebre l’excitadíssim Rei
Carnestoltes i per tant cada participant i comparsa ho haurà de donar tot
per satisfer el primmirat criteri del jurat.
- Respecte al medi ambient: es valorarà l’ús de materials reciclats i/o que
posteriorment es puguin reciclar....epp!! però amb originalitat.
- Esforç en l’elaboració de la disfressa: el Rei Carnestoltes vol que us hi
esforceu i ha dit al jurat que treballeu força en l’elaboració de la
disfressa, no s’hi val a comprar-la i posar-se-la.
- Lluïment: es valorarà amb entusiasme el lluïment que les comparses
realitzin a la plaça Universitat.
Al llarg de la rua no està permesa la parada de les comparses.
Al finalitzar la rua hi haurà un lluïment de cada comparsa a la
pl. Universitat en un espai delimitat per l’organització.
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.
Al finalitzar la rua hi haurà animació i xocolatada per a tots els participants als patis de la Universitat. A continuació es lliuraran els premis.
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. Les carrosses no es podran entrar dins el recinte de la Universitat i
durant la xocolatada i entrega de premis s’estacionaran a l’espai reservat
de la pl. Universitat.
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 del Carnaval infantil 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.

US ANIMEM A DISFRESSAR-VOS I OMPLIR ELS
CARRERS DE CERVERA DE DISBAUXA, COLORS
I DIVERSIÓ!

