
BASES REGULADORES DELS PREMIS CARNESTOLTES 2017

II CONCURS DE DISFRESSES I COMPARSES  DE  CALDES D’ESTRAC 2017

1-Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels premis del II Concurs 
de Disfresses i Comparses de Caldes D’Estrac 2017
Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes, que 
tindrà lloc al municipi de Caldes d’Estrac el dissabte 25 de febrer de 2017.
S’iniciarà a partir  de les 21h amb la Rua de Carnestoltes (punt  de trobada 
Passeig dels Eucaliptus) per finalitzar al Ball de Carnestoltes a la Sala Cultural  
de Caldes d’Estrac, Plaça de Vila , s/n on es farà l’entrega dels premis.

2-Categories del concurs

El concurs contempla cinc categories:

 Categoria  de  millor  comparsa:  mínim  de  3  persones  amb  vehicle  o 
sense.

 Categoria de millor carrossa: implica portar un vehicle camió/plataforma 
remolc o cotxe decorat.

 Categoria de millor comparsa infantil: mínim de 3 infants.
 Categoria millor disfressa individual adults.
 Categoria millor disfressa individual infantil (5-18 anys)

3- Participants

Les  persones  físiques  (infants  i  adults),  les  comparses,  les  carrosses  i  les 
entitats que participin en la Rua de Carnestoltes.

Inscripcions a les diferents categories:

 Inscripció de grups/comparses, entitats i carrosses.

 Inscripció de disfressa individual d’adult i d’infantil

Les  persones  les  comparses,  carrosses  i  entitats  que  vulguin  participar  al 
concurs i optar pels premis d’aquestes categories hauran de formalitzar la seva 
inscripció mitjançant correu electrònic a cultura@caldetes.cat. 
També, podran fer arribar amb format pendrive o CD (imprescindible indicar 
numero de pista) la música per la coreografia a  les oficines de l’Ajuntament o 
l’OAC. 

La data límit per formalitzar la inscripció en aquestes categories serà fins el 
divendres dia 24 febrer.
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4-Premis

 Premi a la millor comparsa: 200€
 Premi a la millor carrossa: 150€
 Premi a la millor comparsa infantil:100€
 Premi a la millor disfressa individual adult: sopar per 2 persones 
 Premi a la  millor disfressa individual infantil: berenar per a 4 persones 

L’entrega dels premis, es lliuraran a les oficines municipals, Planta 2on Oficina 
de cultura el dia 27 de febrer.

 Els que són en metàl·lic, el pagament es farà efectiu prèvia acreditació 
amb  un  document  d’identificació  (NIF/carnet  de  conduir/  passaport) 
original.

 Els  que  es  gratifiquen  amb  un  sopar  i  berenar  s’entregarà  el  val 
corresponent.

5-Jurat

El  jurat  estarà  format  per  5  persones  que  formen  part  de  la  comparsa 
organitzada per l’Àrea de de Joventut que puntuaran les disfresses seguint els 
criteris següents:  nombre de participants,  originalitat,  grau de dificultat  en la 
caracterització de la disfressa, l’animació, la música, i la coreografia. 

El  jurat  es  reserva  la  facultat  de  resoldre  qualsevol  aspecte  no  previst  en 
aquestes  bases,  especialment  la  facultat  -  si  ho  consideren  justificat-  de 
declarar algun dels premis desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Protecció de dades 

Les  dades  de  caràcter  personal  es  tractaran  de  forma  confidencial,  per  la 
finalitat per a la qual són recollides, i s’adoptaran les mesures necessàries per 
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb 
la  normativa  aplicable,  la  Llei  Orgànica  15/99,  de  Protecció  de  Dades  de 
Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el  Reglament  de mesures de seguretat  dels  fitxers que continguin 
dades de caràcter personal.

Revocació

La falsedat sobre la documentació presentada per a la justificació donarà lloc a 
la revocació dels premis.
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6-Disposicions Finals

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Caldes d’Estrac, 16 de  gener de 2017

Rosa Pou  Baró
Alcaldessa-Presidenta

DILIGÈNCIA: Per  fer constar que aquestes bases han estat  aprovades per  
acord de la Junta de Govern del 16 de gener de 2017

Montserrat Baulas Bordes
Secretària
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