BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL D’HORTA 2014,
QUE TINDRÀ LLOC EL DISSABTE 01 DE MARÇ DE 2014 A LES 18:30h

1. Dia i hora i lloc de concentració de la cavalcada: La rua es celebrarà el dissabte 01 de
març de 2014 a partir de les 18:30h. Tant el lloc de concentració, com el recorregut de la
rua, com l’arribada, estan per confirmar i poden variar. Informarem en breu, mitjançant una
reunió amb els participants.
2. Activitats:
Concurs a la millor disfressa més original i cuidada i a la millor disfressa més satírica. No cal
estar apuntat a cap comparsa, només heu d’omplir la inscripció de concurs a la millor
disfressa. Així que si creieu que la vostra disfressa és la més original podeu participar en el
concurs i optar a 100 € per a cada apartat, en vals de compra que es donaran al finalitzar la
rua. El concurs es realitzarà al finalitzar la Rua en el punt d’arribada, encara per confirmar a
participar, caldrà que omplir la inscripció que podreu trobar a la pàgina web del Cor d’Horta i
Mercat que és la que us adjuntem, o a la oficina del Cor d’Horta i Mercat.

3. Condicions per participar a la Rua de Carnaval: Tothom pot participar a la Rua de
Carnaval d’Horta. Tanmateix hi ha diferents possibilitats de participar: amb opció de premi i
sense premi. En tot cas tots els participants hauran de seguir les ordres de l’organització i de
la guàrdia urbana, sobretot al finalitzar la Rua. Per participar amb opció a premi, caldrà que
el grup ompli la inscripció que podreu trobar a la pàgina web del Cor d’Horta i Mercat que és
la que us adjuntem, o a la oficina del Cor d’Horta i Mercat.
4. Participar sense concursar: Les persones que vulguin simplement desfilar sense opció a
premi, ho podran fer. S’hauran d’inscriure com a persona o grup sense opció a premi per
tenir-los en compte, i desfilaran darrera d’una de les carrosses de la organització.
5. Concursar amb opció a premi:
-

Es considera comparsa un grup mínim de 8-10 persones amb una disfressa igual o que
faci referència a un mateix tema.

-

Les comparses poden anar amb o sense vehicle.

-

Les comparses que vagin amb vehicle, hauran de portar un aparell extintor de focs. Així
mateix queda prohibit emprar qualsevol tipus de pirotècnia i/o efectes especials que
suposin la utilització de foc i/o aigua. En tot cas hauran de complir la normativa vigent en
matèria de circulació (ITV, assegurança i permís de circulació) i a més tenir una
assegurança

de

responsabilitat

civil.

L’organització

queda

exempta

de

qualsevol

responsabilitat en cas d’accident, danys materials o personals en cas de que es porti

vehicle. S’haurà d’informar amb antelació de les característiques del vehicle a la
organització per que es pugui donar el vist i plau.
-

En cap cas es podrà llençar aigua ni cap objecte que pugui fer mal. Tampoc podrà
exhibir-se cap tipus d’al·lusió i propaganda política. En cas d’utilització de publicitat
comercial per a haurà de ser el més discreta possible.

-

El Jurat està format per un grup de representants de l’entitat Festa 1 Carnaval, per la
Federació de Comerç Cor d’Horta i per professionals relacionats amb entitats culturals del
barri.

-

Els premis es faran efectius al finalitzar la Rua el mateix dissabte 01 de març de 2014.
Per optar als premis es tindrà en compte: la temàtica original, l’elaboració artística, i
l’actuació grupal. La millor puntuació de cada característica s’emportarà el primer, segon i
tercer premi en vals de compra de 500 €, 300 €, 150 € i 100 € per a la comparsa infantil.

-

Recordeu que es realitzaran dos concursos a la disfressa més satírica i un altre a la més
original i cuidada de 100 € cada un, que es donaran al finalitzar la Rua.

-

Els participants a la rua, hauran de dur obligatòriament un distintiu d’identificació
exposats visiblement que facilitarà la organització al realitzar la inscripció.

-

L’organització es reserva el dret de no autoritzar la participació a la Rua, en cas de no
complir algunes d’aquestes exigències, podrà fer qualsevol canvi si ho considera oportú.

Esperant gaudir de la seva presència i col·laboració, ens acomiadem molt atentament:
La organització.

La organització es reserva el dret de poder fer possibles modificacions en aquesta informació.

