BASES DE LA RUA DE CARNESTOLTES D’AIGUAFREDA I DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

Dissabte, 16 de març de 2019
1) L’acceptació d’aquestes bases és obligatòria per a tots els participants. Hi ha les
categories següents:
Carrossa:
Comparsa gran:
Comparsa petita:
Individual:
Infantil:

Vehicle o plataforma sobre rodes
Conjunt de persones, a partir de 10 membres
Conjunt de persones, a partir de 4 fins a 9 membres
Conjunt d’un màxim de 3 persones (grup homogeni)
Fins a 12 anys

2) Només es permet la inscripció a una categoria. Inscripcions fins les 17 h del mateix
dia de celebració de la rua.
3) Està prohibida la utilització d’artefactes pirotècnics que suposin risc per a les
persones. És obligatori portar dos extintors per carrossa.
4) Cada grup nomenarà un responsable, únic interlocutor davant l’organització. El
responsable haurà de tenir cura que el seu grup tingui un comportament adequat.
5) La concentració dels participants tindrà lloc a les 16.30 h davant de l’Ajuntament
de Sant Martí de Centelles. La rua finalitzarà al Parc de la Plateria d’Aiguafreda.
6) A les 17.00 h un responsable de cada grup es reunirà amb l’organització a la taula
d’inscripcions, a fi d’ultimar els detalls de la rua. La rua sortirà a les 17.30 h.
7) Els participants que necessitin música per a fer el ball de final de rua, hauran de
quedar entesos amb l’organització i facilitar prèviament la seva cançó gravada en
suport digital. La durada no pot ser superior a 3 minuts.
8) Premis. Es donaran premis al primer classificat de cada categoria. Si ho creu
convenient, el jurat pot atorgar també un accèssit del mateix valor segons categoria:
Relació de premis del Carnaval 2019:
Carrossa
Comparsa gran
Comparsa petita
Individual
Infantil
Premi a l’originalitat

150 € i trofeig
150 € i trofeig
60 € i trofeig
60 € i trofeig
30 € i trofeig
30 € i trofeig

Accèssit: 150 €
Accèssit: 150 €
Accèssit: 60 €
Accèssit: 60 €
Accèssit: 30 €
Accèssit: 30 €

9) L’incompliment d’aquestes bases pot comportar la desqualificació dels
participants.
10) A fi que es pugui circular sense problemes per tot el recorregut de la rua,
l’amplada màxima de carrosses i vehicles guarnits no pot superar els 3,10 metres.
11) Les inscripcions es podran formalitzar a l’Ajuntament d’Aiguafreda (de 8.00 a
14.00), del 25 de febrer al 15 de març de 2019.

