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XV CONCURS DE VEHICLES ENGARLANDATS - MAGDALENA 2018

El Patronat Municipal de Festes, en col·laboració amb la Federació Colles de Castelló,
amb motiu de les Festes de la Magdalena 2018, convoca el XV CONCURS DE VEHICLES
ENGARLANDATS d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA.- Tots els vehicles inscrits deuran estar engarlandats per l'ocasió amb al·lusions
festeres. Podran participar amb vehicles automòbils de tracció mecànica les associacions
legalment constituïdes i únicament es podrà inscriure un vehicle per associació.

podent conservar-se només la tracció, plataforma i estructura d’altres anys per a ser considerats
com a tal. També es consideraran inèdits aquells que mai hagen optat a premi en altres edicions
del concurs. Restarà exclosa qualsevol inscripció que no complisca aquestes condicions.

Els vehicles que no opten a concurs podr an triar les opcions de ROMERIA i / o
DESFILADA DE VEHICLES ENGARLANDATS, segons siga el seu cas, que tindran lloc els dies 4 i
5 de març de 2018, Dia de la Romeria i del Pregó Infantil, respectivament.

Respecte a la participació en la Romeria i Desfilada de Vehicles Engarlandats, i
considerant que la seua participació deu ser basant-se en la qualitat dels treballs realitzats,
s’acreditaran únicament els mereixedors de formar part d’aquestes.

TERCERA.- La inscripció podrà formalitzar-se al Patronat Municipal de Festes, carrer del
Riu Sella, 1 (Palau de la Festa), en horari de 9 a 14 hores, fins al dia 9 de febrer de 2018.

En aquesta inscripció, i de forma expressa, el participant assumirà baix la seua exclusiva
responsabilitat i a tots els efectes, totes les responsabilitats derivades i produïdes pel vehicle
participant, així com dels danys que puguen produir i produir-se en el transcórrer de la participació
en els actes als quals fan referència aquestes bases.

Tots els vehicles hauran de portar l'assegurança obligatòria de vehicles amb conductor i
ocupants, i assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.
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SEGONA.- Sols podran optar a l’opció de CONCURS els vehicles completament inèdits,

QUARTA.- Els vehicles engarlandats han de disposar de la següent il·luminació: fars,
posició, intermitents i llums de gàlib, si escau. A més, tots els vehicles engarlandats disposaran
d'un llum rotatiu o destellant de color groc visible tant per la part davantera com posterior del
vehicle. Si cal, disposarà de dues llums rotatives muntades, preferentment, en la diagonal del
vehicle, una davantera i una altra posterior.

CINQUENA.- Els vehicles no podran superar, en cap cas, els 25 km/h.

SISENA.- FASE PRÈVIA:

Les sol·licituds presentades dins del termini establert a la base tercera, havent estat
aportada la documentació requerida, seran examinades pel Jurat, que emetrà veredicte acordant
la participació de totes aquelles que complisquen amb les presents bases i fent públic un llistat
dels vehicles exclosos al tauler d’anuncis del Patronat Municipal de Festes el dia 16 de febrer de
2018.

Una vegada passada la fase prèvia, des del Patronat Municipal de Festes es lliurarà a
cadascun dels admesos una credencial que deurà exposar-se en tot moment en lloc visible al
vehicle, i en la qual constarà clarament l’opció de participació (Concurs, Romeria, Tornà i/o
Desfilada de Vehicles Engarlandats).

SOLS PER A L’OPCIÓ DE CONCURS: Tindrà lloc el diumenge 25 de febrer de 2018. Els
vehicles inèdits que opten a premi, hauran d’acudir a l’esplanada de l’Antic Tetuan 14, a les 12
hores, moment en el qual el jurat valorarà les característiques, vistositat i, en general, el conjunt
de l’associació participant per tal de decidir, després de les deliberacions pertinents, el veredicte.

El jurat farà públic aquest veredicte el diumenge 4 de març, Dia de la Romeria, a les 8
hores, al lloc que es designe pera a la concentració de tots els vehicles inscrits.

Una vegada emés el veredicte, que serà inapel·lable, es procedirà en el mateix lloc de
concentració a l’entrega dels guardons que s’assenyalen a la base següent.

A continuació, es procedirà a l’eixida de la Comitiva fins a l’esplanada de la Magdalena
reservada per la ubicació dels vehicles participants degudament acreditats.
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SETENA.- FASE DEFINITIVA

Els vehicles que no estiguen acreditats no tindran accés a la zona reservada, ni podran
desfilar dins la comitiva dels participants.
HUITENA.- Premis del Concurs:
Primer premi

450 € i estendard

Segon premi

200 € i estendard

Tercer premi

100 € i estendard

NOVENA.- Tots els concursants que, optant a concurs, hagen estat guardonats amb algun
premi indicat en aquestes bases, es comprometen i obliguen a participar a “l’Entrada de Carros”
que precedeix la “Tornà de la Romeria” en la seua desfilada pels carrers de la ciutat, així com a la
Desfilada de Vehicles Engarlandats del dilluns dia 5 de març.

DESENA- El jurat estarà format per un mínim de tres persones, designats pel Patronat de
Festes, amb l’assessorament de la Federació Colles de Castelló, formant part obligatòriament del
mateix, un membre de l’esmentada Federació i un altre de la Junta de Festes, podent declarar
deserts els premis en cas que cap treball siga digne d’aquests.

ONZENA.- La participació en qualsevol de les opcions oferides en la present convocatòria,
suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el total compliment dels requisits que queden

El Patronat Municipal de Festes, i en el seu cas el Jurat Qualificador, resoldrà tot allò no
previst en aquesta convocatòria.

(Document signat electrònicament al marge)
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detallats a la sol·licitud d’inscripció.

XV CONCURS DE VEHICLES ENGARLANDATS - MAGDALENA 2018
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
En/Na _________________________________________ amb domicili a _____________,
carrer ______________________________________ núm._______, tel. ____________________,
amb NIF _________________________, en nom propi i en representació de l’associació
____________________________________________________ amb CIF ______________________

SOL·LICITA, que d’acord amb les Bases del Concurs, i declarant conéixer-les íntegrament i
acceptar-les en la seua totalitat, siga admesa la seua participació en l’esmentada edició en els
apartats que a continuació s’assenyalen, per la qual cosa accepta i assumeix a tots els efectes les
responsabilitats que es deriven i produïsquen, així com els danys que puguen produir o produir-se en el
transcórrer de la seua participació, regulada per aquestes bases.
___ CONCURS (Sols per a vehicles inèdits. Opció a premi)
___ ROMERIA (Pujada fins a l’esplanada de l'ermita)
___ TORNÀ (Baixada de la Romeria)
___ DESFILADA DE VEHICLES ENGARLANDATS (Dia del Pregó Infantil)

En cas de participar en la Desfilada de Vehicles Engarlandats indicar el núm. de participants:
____ majors ____ infantils, tenint en compte que els acompanyants adults no deuran superar la
proporció d’un acompanyant per cada tres menors d’edat.

•

Fotocòpia de les assegurances de Responsabilitat Civil del vehicle.

•

Fotocòpia del CIF de l’associació.

•

Fotografia del vehicle engarlandat (Sols per als vehicles que no opten a premi).

Castelló de la Plana, a _____ de ___________________ de 2018

Signat: ______________________

DATA DE PRESENTACIÓ: FINS A LES 14 H. DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2018
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Respecte a la documentació que ha d’aportar-se és la següent:

