BASES PEL CONCURS DE CARROSSES, COMPARSES I DISFRESSES

CARNESTOLTES 2019 – SANT POL DE MAR
HORA, LLOC I RECORREGUT DE LA RUA:
Dissabte 2 de març de 2019. Sortida a les 19h de la Plaça de l’Hotel fins a l’envelat del Parc del Litoral passant
pels carrers Tobella, Nou i Consolat del Mar.
Als participants de la categoria CARROSSES se’ls aconsella estar al punt de sortida 30 minuts abans per tal que
l’organització ordeni les carrosses per la rua.
INSCRIPCIONS:
Per poder participar amb una CARROSSA cal inscriure’s prèviament a Ca l’Arturo (Carrer Ignasi Mas Morell, 9;
Tel. 93 760 30 06; festes@santpol.cat). Les carrosses han de poder passar pels carrers del recorregut. Caldrà
designar un responsable de cada carrossa. L’organització no es farà responsable dels desperfectes de les
carrosses ni dels danys que aquestes puguin ocasionar.
Les COMPARSES són grups de 3 o més persones amb el mateix motiu de disfressa. S’aconsella que facin la seva
inscripció prèvia, però també es podran inscriure mitja hora abans de la sortida a la Plaça de l’Hotel.
Per a la categoria INDIVIDUAL/PARELLES no cal inscripció, fent la rua ja entren en concurs.
CATEGORIES I PREMIS:
PREMIS*

CARROSSES

COMPARSA

INDIVIDUAL/PARELLES

1r

150€

150€

Cap de setmana a Andorra + 50€

2n

75€

75€

75€

3r
50€
50€
50€
*Els premis seran en vals per a la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar
Tots els premiats rebran un LOT DE PRODUCTES.
JURAT, CRITERIS I VEREDICTE:
El JURAT estarà format per il·lustres vilatans de Sant Pol i valoraran la originalitat, creativitat, maquillatge,
objectes d’acompanyament, temàtica, imaginació, confecció pròpia, i qualsevol altra que estimin convenient.
El JURAT farà públic el veredicte el Dissabte 2 de març a les 23.30h a l’envelat del Parc del Litoral.
Qualsevol qüestió que no figuri en aquestes bases serà resolta pel JURAT.

La participació al concurs suposa l’acceptació i compliment d’aquestes bases.

Sant Pol de Mar, febrer de 2019

