És objecte d’aquestes bases la regulació del concurs de disfresses en el
marc de la celebració del Carnestoltes 2020.

Hi pot participar tothom qui ho desitgi.
La participació en el concurs comporta realitzar la desfilada per davant de
l’escenari.
S’assignarà un número de participació que s’haurà de portar en un lloc
visible durant la desfilada.
CARROSSES: És opcional participar amb carrossa. La carrossa podrà
ser valorada pel Jurat.
Les carrosses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de
disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i de la
documentació del vehicle.

Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a:
•
•

A les oficines municipals de l’Ajuntament d’Alcoletge del 14 al 27 de
febrer en horari d’oficina.
A la Biblioteca Municipal del 14 al 27 de febrer de 16:00 a 20:00
hores.

El Jurat estarà format per 7 membres de les entitats locals.
Es valorarà l’originalitat de la disfressa, la creativitat en l’elecció de la
disfressa, la confecció pròpia de les disfresses, la caracterització i
maquillatge dels participants, entre d’altres aspectes que pugui establir el
Jurat.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Jurat està facultat per resoldre
qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

Categoria grup: (de 0 a 99 anys) *2 o més persones
•
•

Primer premi: 400 €
Segon premi: 150 €

Categoria individual: (de 12 a 99 anys) *1 persona
•

Primer premi: 100 €

Categoria infantil: (de 0 a 12 anys)
•
•
•
•

Primer premi: Una cadira d’escriptori gentilesa de Mobles Prat.
Segon premi: Un pastís personalitzat gentilesa de Cafeteria
CÉSPEDES.
Tercer premi: Un Puff de pera gentilesa de Mobles PRAT.
Quart premi: Un joc de taula gentilesa de Euro Hogar.

Sortida: Carrer Bassa Bovera
Av. Lluís Companys, C. Ausiàs March, C. Pompeu Fabra, C. Paral·lel, Camí
Bell-lloc, C. Ntra. Sra. del Carme, C. Prat de la Riba, C. Major, C. Lleida, Av.
Generalitat, C. Mirador del Segrià
Arribada: Pavelló Municipal

Pel fet de prendre part del concurs s’entén que els participants accepten
aquestes bases, així com la resolució del Jurat.

