
 

CONDICIONS PER PARTICIPAR AL CONCURS DE DISFRESSES
2018.

1. DATES, LLOC I HORARI ______________________________________________

El concurs de disfresses es portarà a terme el dissabte 17 de febrer, en el marc del
Ball de disfresses de carnaval, en la sala polivalent, de les 11 de la nit a les 3 de la
matinada.

2. CATEGORIES _______________________________________________________

S'estableix 2 categories a premiar:

1.- Disfressa individual o de parella: aquelles que no estiguin vinculades temàticament
amb cap altra de la que formi un grup.

2.-  Disfressa  de grup (mínim 15 persones):  que comparteixen  una temàtica  comú
evident.

En total es repartiran 6 premis (3 per categoria), sempre i quan hi hagi um mínim de 6
participants per categoria.

3. INSCRIPCIONS ______________________________________________________

Tothom que estigui interessat en participar en el concurs de disfresses, en qualsevol
de les dues modalitats, ho haurà de fer presencialment i omplint el full d'inscripció que
li serà facilitat el mateix dissabte 17 de febrer de 2018. Per optar al concurs, haurà de
formalitzar l'inscripció entre les 23.00 i les 23.30 hores.

4. IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS __________________________________

Tots els participants que s’inscriguin en aquest concurs, indistintament de la categoria
en què ho facin,  hauran de recollir  un  número identificatiu,  a  l'hora  de formalitzar
l'inscripció, per poder ser facilment identificats pel jurat.

Els participants hauran de fer un petit passi per la sala per ser presentant i els grups
hauran de fer un ball de 4 minuts de duració.

Qualsevol participant que no vagi degudament identificat amb el distintiu en un lloc
visible, no podrà ser reconegut pels membres del jurat i, conseqüentment, no podrà
ser valorat i quedarà desqualificat del concurs.

5. PREMIS ____________________________________________________________

Disfressa individual o de parella:

1r PREMI: 1 cofreVip "Experiencias a la carta"

2n PREMI: 1 dinar per a dos persones al restaurant La Verema,de l'Arboç

3r PREMI: Lot de productes típics de l'Arboç
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Disfressa de grup:

1r PREMI: 120,00€

2n PREMI: 90,00 €

3r PREMI: 60,00€

6. JURAT _____________________________________________________________

El Jurat estarà format per 3 membres d'entitats del municipi,  3 persones del públic
assistent i 2 regidors de l'Ajuntament de l'Arboç. El jurat estarà facultat per decidir en
aquells  aspectes  que  no  estiguin  recollits  a  les  bases  i  la  seva  decisió  serà
inapel·lable, fins i tot en el cas que algun premi es pugui declarar desert.

7. VALORACIONS _____________________________________________________

A  efectes  de  concurs  es  valorarà  l'elaboració  i  l'originalitat  de  la  disfressa,  el
maquillatge i complements que l'acompanyi. En el cas dels grups, també es tindrà en
compte el nombre de participants, l'animació i la coreografía.

8. LLIURAMENT DE PREMIS ____________________________________________

El veredicte del jurat es farà públic a les 2 de la matinada, durant la mateixa nit. 

Es farà entrega dels premis un cop donat el veredicte del jurat.

9. DISPOSICIONS FINALS _______________________________________________

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

L'Organització es reserva el  dret a prendre la decisió que consideri  més adient  en
qualsevol tema no reflectit a les normes.
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