CONCURS DE CARROSSES “CARNESTOLTES 2019” – GRAU DE CASTELLÓ
BASES I NORMES DE SEGURETAT
1.- PARTICIPANTS:
Podran participar en el Concurs de Carrosses del Carnestoltes 2019 totes les
penyes o colles del Grau que presenten una sol·licitud per escrit d’una plataforma a
la Tinència d’Alcaldia del Grau (d’acord amb el model que s’hi adjunta), abans del
dia 8 de febrer a les 14.00 hores. Un mateix grup no podrà presentar-hi més
d’una sol·licitud. En el cas que queden plataformes disponibles, l’organització
determinarà com i a qui s’adjudiquen.
2.- SORTEIG DE LES PLATAFORMES
Una vegada acabat el termini de sol·licitud, es realitzarà un sorteig entre les
persones sol·licitants i quedaran assignades les carrosses en funció del nombre de
plataformes i arrossegaments de què es dispose. Aquest sorteig se celebrarà el 21
de febrer de 2019 a les 19 hores al mateix lloc on s’hi guardaran (CEIP La Marina
del Grau). El fet de no acudir al sorteig significarà la renúncia a la plataforma.
3.- DECORACIÓ DE LES PLATAFORMES
Totes les plataformes han d’anar degudament decorades. La música i la il·luminació
aniran a càrrec de cada grup participant. Per a realitzar la decoració, es facilitarà
l’accés al col·legi La Marina amb una clau dipositada al Centre Cultural La Marina
que els participants hauran de recollir i tornar durant l’horari en què el centre
estiga obert (de 9 a 14 h i de 16 a 22 hores). Els participants hauran de respectar
l’espai i mantenir-lo el més net possible. L’organització NO es farà responsable del
material que cada grup instal·le a les carrosses: ferramentes, equips de so i llum,
grups electrògens, etc.
Podrà decorar-se lliurement la plataforma utilitzant-hi elements que no
modifiquen ni facen malbé l’estructura inicial. Els elements decoratius incorporats
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no podran excedir en el seu volum les mesures de la plataforma ni sobrepassar els
3 metres d’alçària i hauran d’assegurar-se de tal manera que no puguen suposar un
perill per a les mateixes persones participants, públic o qualsevol altra persona.
4.-VEHICLES D’ARROSSEGAMENT
L’organització contractarà els vehicles per arrossegar cadascuna de les carrosses. A
les 17 hores del dia de la Desfilada, les carrosses hauran d’estar preparades i amb
el número d’ordre adherit a la part davantera. Les carrosses se situaran als carrers
Churruca i Treballadors de la Mar on els participants pujaran. El recorregut
finalitzarà a l’avinguda del Port, on baixaran els participants i des d’on seran
tornades al col·legi La Marina.
5.-PROHIBICIONS
Està TOTALMENT PROHIBIT:
• Pintar, tallar o desmuntar qualsevol part de la carrossa o plataforma (inclosos els
seus faldons).
• Fer foc o alguna cosa semblant dalt de la plataforma que puga posar en perill les
persones participants, el públic o la plataforma.
• Pujar més de 15 persones durant la desfilada.
• Tapar amb teles, papers o qualsevol producte inflamable les bombetes, focus,
grups electrògens, etc. que pogueren dur les carrosses.
• Llançar caramels o similars.
6.-SEGURETAT
a) L’organització no es farà responsable d’aquells danys físics que puguen patir els
qui desfilen damunt de la carrossa o plataforma. Per això, els grups participants
hauran de proveir-la amb sistemes de seguretat, com barres o similars on agafar-se
en el moment de la posada en marxa, frenat o desfilada del vehicle.
b) Per motius de seguretat, cada grup situarà, en tot moment, un mínim de dos
persones majors de 18 anys que caminaran a banda i banda de la carrossa amb la
finalitat d’evitar atropellaments, cops o lesions a les persones que presencien la
desfilada. El fet de no complir aquest requisit suposarà la no sortida o retirada de
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la carrossa i l’eliminació de tot el grup en el concurs.
7.-DESMUNTATGE
Abans de les 20 hores del dilluns 4 de març de 2019 els participants en el concurs
de carrosses tenen l’obligació de desmuntar els elements decoratius utilitzats i
deixar les plataformes netes i en les mateixes condicions en què es van cedir
(segons les normes d’ús de carrosses i plataformes que hauran d’haver omplit).
8.- PARTICIPACIÓ DE MENORS
Per a la participació de menors a la desfilada caldrà presentar-hi, juntament amb
les inscripcions, els fulls d’autorització (un per menor) firmat pel pare, mare o
tutor. La no presentació d’aquesta documentació donarà lloc a la desqualificació de
les persones participants.
9.-JURAT
L'organització nomenarà un jurat encarregat de valorar els diferents aspectes
tècnics i estètics de cadascuna de les carrosses participants. Es valorarà el conjunt
(carrossa i gent disfressada), l’estètica, el muntatge, l'originalitat i la qualitat de
cada carrossa presentada. El jurat estarà format per 5 persones que estaran
situades en un lloc ben visible del recorregut.
La decisió del jurat serà inapel·lable i si així ho considera, podrà declarar-lo desert.
Aquesta es farà pública en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc al recinte
de Carnestoltes del Casal Jove el mateix dissabte 2 de març, una vegada acabada la
Desfilada.
10.- PREMIS
S’atorgaran tres premis, consistents en:
1er premi: 150 € i trofeu
2n premi: 75 € i trofeu
3er premi: trofeu
11. – ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITATS
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria. La
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persona que firma la sol·licitud serà l’encarregada de vetlar pel compliment de les
normes de seguretat contingudes en aquestes bases. Si l’organització detecta
l’incompliment d’alguna d’aquestes, es podrà impedir l’eixida de la carrossa
temporalment o de manera definitiva, amb la seua desqualificació immediata en el
concurs.
Grau de Castelló, gener de 2019
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