BASES CONCURS DE CARROSSES 2017
Un any més, des de la regidoria de Cultura i Festes convidem la gent d’Alcarràs que participin en la rua de
carrosses de la Festa de Carnestoltes!
NORMES:
- La decoració de la carrossa podrà fer-se amb el material que se’ls acudeixi a la gent! Com més original
millor!!
- La carrossa haurà d'entrar a la Plaça del Mercat a partir de les 15:30 hores, abans de les 16:00 hores. Ja
que llavors s'inicia la rua.
- No és obligatori portar música a la carrossa. Les carrosses que en portin hauran de respectar el moment
de la lectura del manifest del Rei Carnestoltes, i apagar-la fins a nou avís. Per tant, en el moment que
finalitza la rua i s'entra a la plaça, la música de les carrosses s'haurà de tancar. Les carrosses que no
compleixin aquesta norma seran penalitzades.
- Les carrosses que disposen de caramels, per seguretat, cal que es tirin de forma bombejada i lluny de les
rodes del tractor i remolc.
- En compliment de la normativa vigent cap conductor de les carrosses motoritzades podrà consumir ni
haver consumit begudes alcohòliques durant el recorregut de la rua ni a les hores anteriors a aquesta. Cas
que la policia local observi un comportament inadequat o perillós per part d'algun conductor, actuarà en
conformitat amb les funcions que les lleis li atribueixen.
ALTRES OBSERVACIONS:
- Es procedirà a l'entrega de premis un cop acabada la desfilada del Concurs de Disfresses al Pavelló
Polivalent d'Alcarràs.
- El jurat del concurs estarà format per membres de la Comissió de Festes, gent de la Quinta 97 i
patrocinadors/es. El jurat valorarà al llarg de la rua.
- Qui vulgui participar-hi, caldrà que passi pel Centre Cultural Municipal “Lo Casino” a inscriure’s. Temps
límit fins el 27 de febrer.
- Hi haurà quatre premis:
• La carrossa més ORIGINAL
• La carrossa més TREBALLADA
• La carrossa amb més MATERIAL RECICLAT
• La carrossa amb més ESPERIT DE FESTA
Per qualsevol dubte adreceu-vos al Centre Cultural Municipal “Lo Casino” 973 795 700 o
festes@alcarras.cat

