BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES
DE LA NIT AL PAVELLÓ POLIVALENT
INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS:
Data: 16 de març de 2019
Hora i lloc: a partir de les 23:59 h de la nit al pavelló polivalent de
Cervera. Les inscripcions es realitzaran a la barra del pavelló polivalent, el
mateix dissabte 16 de març des de les 23.59 h fins a les 3.29 h.
Dades necessàries: nom de la comparsa / nombre participants / nom del
responsable / telèfon de contacte / adreça de correu electrònic i cançó pel
lluïment (opcional).
CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS:
TEMA LLIURE
• CATEGORIES:
- Comparsa: a partir de 2 persones
- Disfressa individual
• PREMIS:
- A la millor comparsa: Una partida de paintball.
- A la millor disfressa individual: Una sessió de bodypainting.
Els criteris de valoració de les comparses seran:
- Amor: Què faríem sense amor? RES! L’amor és fonamental, també per
Carnaval! Aquells que reparteixin més amor tindran més possibilitats de
guanyar!
- Damunt la pell: Què portes damunt la pell? Què són aquestes teles? I
aquests colors? Quantes hores has estat preparant la disfressa? Les disfresses més currades i més originals tindran més possibilitats de guanyar!

- Trempera: Ets una persona trempada? Es valoraran positivament
aquells que portin més força, entusiasme i passió, aquells que facin la
festa més gran i més grossa!
- Valors: La nostra festa és i serà sempre una festa saludable, un festa
plena de llibertat, igualtat, respecte i tolerància. Volem que la teva
disfressa desprengui aquests valors, que la teva actitud ens impregni de
bon rotllo!
- Escenari: Què faràs quan el Rei Carnestoltes et cridi per desfilar a dalt
de l’escenari? Ballaràs? Cantaràs? Explicaràs una història? Giravoltaràs?
Rodolaràs? Sorprèn-nos i tindràs més possibilitats de guanyar!
El jurat estarà format pel Rei Carnestoltes i els seus acompanyants.
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.
Com funcionarà el concurs?
- Les inscripcions es faran directament a la barra del pavelló
Polivalent de 23.59 h fins a les 3.29 h
- A les 3.30 h, el Rei Carnestoltes avisarà a les
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La festa estarà acompanyada pel Dj John Kieb, que posarà música.
			

