CONCURS DE DISFRESSES “CARNESTOLTES 2019” – GRAU DE CASTELLÓ
BASES
1.-PARTICIPANTS:
Concorreran a aquesta convocatòria totes aquelles persones o grups, de qualsevol
edat, que s'inscriguen (seguint el model que s’adjunta a les presents bases) abans
de les 14 hores del dia 26 de febrer de 2019 i participen en qualssevol de les
modalitats en la Gran Desfilada de Carnestoltes que tindrà lloc el dia 2 de març de
2019 a les 19 hores.
La inscripció podr{ ser presencial (acudint a la Tinència d’Alcaldia del Grau en
horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres) o telefònica, telefonant al 964 28 38
40 durant el mateix horari. En el cas de triar l’opció telefònica, s’haur{ de firmar el
full d’inscripció abans del final del termini i agafar l'acreditació de participant.
2.-MODALITATS:
S'estableixen les modalitats següents:
a.- Disfressa individual
b.- Disfressa en parella
c.- Grup reduït (entre 3 i 10 components)
d.- Gran grup o comparsa (11 components o més)
e.- Premi a la millor posada en escena
3.-ASPECTES GENERALS QUE ES VALORARAN
Es tindrà en compte la concordança de tots els elements, tant en la disfressa en si,
com en els components que l’acompanyen. Així mateix, es valorar{ en la mesura
dels possibles, la qualitat de la disfressa, la imaginació del seu/a autor/a i la seua
forma de desfilar, que haur{ d’estar adequada a la naturalesa de la disfressa.
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4.-PREMI MILLOR PARELLA
En la modalitat de PARELLES, el/les dos participants hauran de formar una parella
coordinada, segons el seu significat i la seua composició.
5.-PREMI GRUP REDUÏT I GRAN GRUP
En les modalitats de GRUP REDUÏT (de 3 a 10 components) i GRAN GRUP o
COMPARSA (11 o més components) es tindrà en compte sobretot la unitat de la
disfressa de tot el grup, així com que tota la indumentària i complements guarden
relació amb el tema triat.
6.-PREMI A LA MILLOR POSADA EN ESCENA
El jurat concedirà un PREMI A LA MILLOR POSADA EN ESCENA a la disfressa
individual, parella o grup que, a parer seu, i mitjançant el ball, el teatre o
l’animació, haja sigut capaç de crear la millor interpretació de la seua disfressa
durant la desfilada.
7.-LA DESFILADA
Una vegada realitzada la inscripció, s’entregar{ a cada participant un número amb
un color segons siga la modalitat en què s’inscriga.
En les disfresses individuals i de parelles, aquest haur{ d’adherir-se en un lloc ben
visible de la disfressa.
En grups, s’entregar{ un cartell gran que haur{ de ser portat per alguna persona
del grup, i que desfile al capdavant.
A fi que la desfilada transcórrega de forma fluida i no es produïsquen talls, les
representacions teatrals, actuacions musicals o de qualsevol altre tipus que tinguen
preparades les persones participants no podran tindre una duració superior a un
minut. Aquelles persones o grups participants, les representacions teatrals,
actuacions musicals o de qualsevol altre tipus de les quals excedisquen en la seua
duració i provoquen interrupcions en la Gran Desfilada de Carnestoltes, podran ser
retirades de la desfilada i desqualificades sense poder optar a cap premi.
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8.- PARTICIPACIÓ DE MENORS
Per a la participació de menors a la desfilada caldrà presentar, juntament amb les
inscripcions, els fulls d’autorització (un per menor) firmat pel pare, mare o tutor. El
fet de no presentar-hi aquesta documentació donarà lloc a la desqualificació de les
i els menors participants.
9.-PREMIS
Es concediran els premis següents:
Premis a les millors disfresses individuals (1er: 50 € i trofeu, 2n: 25 € i trofeu, 3er:
trofeu)
Premis a les millors parelles (1er: 75 € i trofeu, 2n: 50 € i trofeu, 3er: trofeu)
Premis als millors grups reduïts (1er: 100 € i trofeu, 2n: 75 € i trofeu, 3er: trofeu)
Premis als millors grans grups (1er: 200 € i trofeu, 2n: 100 € i trofeu, 3er: trofeu)
Premi especial a la millor posada en escena (100 € i trofeu)
Premis a les millors carrosses (1er: 150 € i trofeu, 2n: 75 € i trofeu, 3er: trofeu)
10.- JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS
L'organització nomenarà un jurat encarregat de valorar els diferents aspectes
tècnics i estètics en les diverses modalitats del concurs. El jurat estarà format per 5
persones que estaran col·locades en un lloc ben visible del recorregut.
La decisió d’aquest jurat ser{ inapel·lable i els premis d’algunes de les modalitats
podran quedar deserts. Aquesta es far{ pública en l’acte d’entrega de premis que se
celebrarà a la carpa del recinte de Carnestoltes (al costat del Casal Jove) el mateix
dissabte una vegada acabada la Desfilada. Els premis en metàl·lic podran recollir-se
la setmana següent al Carnestoltes segons les indicacions que figuren al sobre que
es donar{ als guanyadors a l’acte de lliurament de premis.
11.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.
Grau de Castelló, gener de 2019
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