BASES CONCURS DE DISFRESSES 2017
Un any més, des de la regidoria de Cultura i Festes convidem la gent d’Alcarràs que participin en la
desfilada de disfresses de la Festa de Carnestoltes!
NORMES:
-S'estableixen dos categories de disfresses: infantil-familiar i joves-adults.
-Es podrà desfilar sempre i quan la disfressa estigui feta a mà, no comprada.
- La disfressa podrà fer-se amb el material que se’ls acudeixi a la gent! Com més original millor!!
- La desfilada tindrà una durada màxima de 90 segons, per disfressa.
- No és obligatòria la posada en escena. Qui vulgui pot portar una música específica, sinó se li posarà una
qualsevol per a desfilar.
- Es cridaran les disfresses, per a desfilar, per ordre d'inscripcions. Si el primer cop que es crida la colla no hi
és, es tornarà a cridar al final. Si al segon cop no es presenta la disfressa, aquesta quedarà desqualificada.
ALTRES OBSERVACIONS:
- El concurs de la categoria infantil-familiar s'iniciarà a partir de les 18 hores de dissabte 4 de març, i el de la
categoria joves-adults a les 01 hores de la matinada de diumenge, ambdues al Pavelló Polivalent d'Alcarràs.
Qui participi, individual o col·lectivament, en una de les categories no podrà concursar a l'altre.
- El jurat del concurs estarà format per membres de la Comissió de Festes, gent de la Quinta 97,
patrocinadors/es, modistes i artistes locals.
- 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 tres premis per categoria:
• La disfressa més ORIGINAL
• La disfressa més TREBALLADA
• Disfressa amb MILLOR POSADA EN ESCENA
- El jurat podrà, si ho considera adient, declarar desert un o més dels premis.
Per qualsevol dubte adreceu-vos al Centre Cultural Municipal “Lo Casino” 973 795 700 o
festes@alcarras.cat

Regidoria de Cultura i Festes

