
 

BASES  DEL  CONCURS  INFANTIL  DEL  CARNESTOLTES
REGANSER DE NAVÀS 2023

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte  d'aquestes  bases  és  regular  la  concessió  dels  premis  al  concurs  de
disfresses i comparses que tindrà lloc al municipi de Navàs el dissabte 25 de febrer de
2023. 

S’iniciarà  a  partir  de  les  16:30h amb  la  Rua  de  Carnestoltes  (punt  de  trobada
a la Plaça de l’Ajuntament). HI haurà berenar i ball amb el conjunt d’actuació infantil “La
Coloraines Band”.

2. PARTICIPANTS

Les  persones  físiques  (infants  i  adults),  les  comparses,  les  carrosses  i  les
entitats que vulguin participar al concurs i optar pels premis de les diferents categories
hauran  de  formalitzar  la  seva  inscripció  mitjançant  correu  electrònic  a
chavarriabm@navas.cat (Mireia Chavarria)

La  data  límit  per  formalitzar  la  inscripció  en  aquestes  categories  serà  fins  el
divendres dia 17 de febrer 2023.

Es consideraran dos tipus de comparses: 

 Comparses de 3 a 7 persones

 Comparses de 8 o més persones

4. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

El jurat  estarà format per persones vinculades al  món festiu,  associatiu i  cultural  de
Navàs,  i  el  seu veredicte  serà inapel·lable.  El  jurat  estarà  facultat  per  decidir  sobre
aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases i la seva decisió serà
inapel·lable.  Durant  la  rua,  la  desfilada  i  a  la  part  de  l’animació  infantil,  el  jurat  es
dedicarà  a  valorar  les  disfresses.  Els  membres  del  jurat  no  aniran  identificats  per
mantenir el seu anonimat durant la observació.

El jurat farà les valoracions de les disfresses de les comparses i carrosses, en funció
dels següents criteris:

– Originalitat  de la  disfressa:  les més treballades i  amb un major  grau d’originalitat.
–  Alegria  a  la  rua:  l’entusiasme,  l’animació  i  la  bullícia  al  llarg  de  tot  el  recorregut.
– Respecte pel medi ambient:  ús de materials reciclats o bé que es puguin reciclar.
– Elaboració de la disfressa: es valoraran les disfresses originals per damunt de les
comprades.
–  Complements:  maquillatge,  pentinat  i  elements  complementaris  de  la  disfressa.

El jurat pot considerar deserts els premis.
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3. PREMIS

S’atorgaran el següents premis:

 Comparses de 3 a 7 persones:

- 1r premi: 80€ 

- 2n premi: 40€ 

 Comparses de 8 o més persones:

- 1r premi: 200€ 

- 2n premi: 100€ 

5. ÚS DE LES IMATGES

Les imatges que enregistri l’organització durant el transcurs del Carnestoltes podran ser
publicades per l’Ajuntament de Navàs i utilitzades per a futures campanyes i/o elaborar
material gràfic relatiu a la promoció de les festes del municipi. 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet  de prendre part  en aquest  concurs significa l'acceptació d’aquestes bases i  la
conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

Per a més informació:
Regidoria de Festes (chavarriabm@navas.cat / 938390022)

Navàs, document signat electrònicament al marge
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FULL D’INSCRIPCIÓ AL CARNESTOLTES REGANSER INFANTIL 2022

Nom de la comparsa:

Número total de participants:                            Número de nens/es:

Entitat, carrer, etc.

Nom del/la portaveu:

Telèfon:                                                              Correu electrònic:

CARROSSA: SÍ  NO                      MÚSICA: SÍ NO 

- És indispensable que per a poder optar als premis, ompliu aquesta fitxa.

- Els premis seran diners en metàl.lic.

- El jurat pot considerar deserts els premis.

Per a més informació:
Regidoria de Festes (chavarriabm@navas.cat / 938390022)
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