FITXA D’INSCRIPCIÓ CONCURS DE COMPARSES

CARNAVAL LES FRANQUESES DEL VALLÈS
2 DE MARÇ DE 2019
Nom de la comparsa

Entitat

Particular

DADES
Entitat
CIF/ NIF
Responsable
Adreça
Telèfon

DNI
Població
E-mail :

Nombre de persones

Adults
Joves (12 a 20 anys)
Infants

Portarà música

En viu

Potència equip de música

Watts

Portarà carrossa

NO

Mides

Amplada

MP3

Sense

SI
Llargada

Alçada

SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb
l´única finalitat de (cal transcriure l’objecte de la sol·licitud):
Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una
llei. Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2 o al correu electrònic secretaria@lesfranqueses.cat i també davant del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut o al correu jose.algar@lesfranqueses.cat.

Lloc i data:
Signatura del responsable

Signatura Entitat

Aquesta inscripció comporta l’acceptació de les bases de participació
Centre Cultural Can Ganduxer. Avinguda de la Sagrera, 1, 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 466 506 – Fax 938 400 572 - www.lesfranqueses.cat - jose.algar@lesfranqueses.cat

Bases per a participar al Concurs de Comparses del Carnaval, Les
Franqueses del Vallès, 2 de març de 2019
1. La desfilada de Comparses tindrà lloc dissabte 2 de març de 2019.
2. La inscripció es podrà fer del 4 al 20 de febrer, emplenant la fitxa d’inscripció, al Centre
Cultural Can Ganduxer, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h, i al
Centre Cultural de Bellavista, de dilluns a divendres de 17 a 21 h i dimarts, dimecres i dissabtes
de 10 a 14 h.
3. Totes les comparses s’han de presentar al carrer Migdia a les 16.45 h.
4. La rua s’iniciarà a les 17.00 h.
5. El recorregut de la rua serà: cruïlla de la carretera de Ribes i avinguda Santa Eulàlia, carretera de
Ribes, rambla de la carretera de Ribes, plaça de l’Ajuntament.
6. Cada comparsa portarà davant un rètol d’identificació amb el seu nom durant tota la desfilada.
7. Tota la producció de les comparses participants anirà a càrrec de les mateixes.
8. Totes les comparses han d’estar integrades per un mínim de 12 components.
9. Cada comparsa tindrà una persona responsable, major d’edat, que signarà la fitxa d’inscripció.
10. Els responsables de les comparses assistiran a una reunió de coordinació, el dia 21 de febrer a
les 19 hores a Can Ganduxer. En aquesta reunió, emplenant el full annexat a la fitxa
d’inscripció, presentaran una relació del membres que faran la recollida dels premis, que no podrà
ser superior a sis, i comunicaran el núm. de compte bancari, sinó ho han fet anteriorment..
11. L’ordre de la rua serà decidit per l’organització.
12. L’espai entre comparses d’uns 5 metres amb un màxim de 10.
13. Les comparses que ho indiquin a la fitxa d’inscripció podran portar una carrossa. Les mides
admeses seran de 6 per 2,25 m. amb una alçada màxima de 3 m. Totes les carrosses hauran de
portar un extintor de pols ABC de 6 kg. Els vehicles motoritzats no podran entrar dins de la plaça
de l’Ajuntament. En cap moment, es podrà llençar caramels o productes similars.
14. Cada comparsa podrà fer una exhibició, d’un màxim de 2 minuts de durada, a la plaça de
l’Ajuntament un cop hi hagin arribat totes les comparses i seguint el mateix ordre de la rua. No es
poden fer exhibicions estàtiques durant la rua.
15. Els responsables de comparses han de vigilar, en tot moment, que els seus integrants respectin les
bases de participació i les pautes que resolgui l’organització
16. La música de les exhibicions serà lliurada en
antonia.fernandez@lesfranqueses.cat, abans del 5 de febrer.

format

MP3

per

e-mail

a

17. Els equips de so no podran superar els 500 w de potència i no es podran utilitzar a la plaça de
l’Ajuntament.
18. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes atribuïbles a possibles
negligències per part dels participants a les comparses.

19. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu incompliment pot ser causa de
desqualificació per part de l’organització.
20. Les comparses inscrites autoritzen a l’Ajuntament a utilitzar i fer difusió de les imatges que se’n
derivin de la participació a l’esdeveniment.
21. El jurat serà designat per l’organització i efectuarà la seva valoració sobre la participació a la rua i
l’exhibició a la plaça de l’Ajuntament.
22. El veredicte del jurat es farà públic el mateix 2 de març durant la festa final que tindrà lloc a la
plaça de l’Ajuntament.
23. Malgrat les inclemències del temps la rua no es suspendrà, a no ser que l’organització ho acordi
en el moment de l’inici de les rues.
24. Tots els premis tenen una dotació de 250 €. Per a tots es valorarà l’elaboració pròpia. Els premis i
els criteris de valoració són els següents:

Premis:
Més INSÒLITA

Més XAMOSA

Més MARXOSA

Més TREMPADA

A la MILLOR
EXHIBICIÓ FINAL

Què valora el jurat
Millor creació fictícia
Originalitat. Enginy. Novetat.
Fantasia. Inventiva. Ideació.
Espectacle visual més vistós i bell
Vestuari.
Elements escenogràfics, atrezzo, efectes.
Sarau més animat i engrescador
Dansa en moviment. Ritme.
Música en viu.
La més divertida
Humor.
Sàtira o crítica saludable.
Coreografia final realitzada a la plaça de l’Ajuntament
L’espectacle en el seu conjunt

25. No s’atorgarà més d’un premi per comparsa. El Jurat podrà declarar desert alguns dels premis,
així com concedir un accèssit. L’accèssit es podrà repartir entre diferents comparses.
26. El pagament dels premis es fa mitjançant transferència bancària. A partir del 4 de març i fins el
19 de març, les persones responsables de les comparses guanyadores hauran de presentar, a les
oficines del PMCEIJ, una instància comunicant el núm. de compte bancari. Passat aquest termini,
es perd el dret de percebre el premi. Les entitats o serveis que ja ho hagin comunicat anteriorment
no hauran de fer aquest tràmit.
27. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.

Per més informació us podeu adreçar al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de
les Franqueses del Vallès, avinguda de la Sagrera, 1, o al telèfon 938 466 506

