NORMES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES COMPARSES AL BALL
DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES.
DISSABTE, 25 DE FEBRER DE 2017 AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
DE LA NÒRIA.
1.Podran participar-hi totes les colles formades per un mínim de 5 persones i fins a
un màxim de 40 persones que abans hagin participat a la rua. La resta de colles
també podrà participar-hi, però fora de concurs. També estaran fora de concurs les
colles que hagin rebut algun premi a la rua de la tarda. Les colles que hi participin
hauran d’haver sopat al pavelló de la Nòria.
2.Per SOPAR hi haurà un entrepà de botifarra, un refresc o aigua i una bossa de
patates. Preu 6€. IMPORTANT! Podem fer sopar alternatiu per a celíacs. Feu-nos-ho
saber a l’adreça de correu electrònic malsina@scf.cat . Els tiquets del sopar els
podreu adquirir a Can Net.
3.Els participants exhibiran les seves disfresses a l’escenari del poliesportiu de la
Nòria després del sopar. L’ordre d’actuació el marcarà l’organització.
4.El temps de durada de cada desfilada no superarà els 90 segons i la música pot
ser personalitzada per a cada grup. La música s'haurà de lliurar en el moment de fer
la inscripció i amb format CD o arxiu mp3. La música la reproduiran els equips de so
instal·lats per l’organització. En les caràtules de la capsa hi figurarà el nom de la
colla. El temps començarà a comptar quan el primer membre de la colla pugi a dalt
de l'escenari.
5.Tot seguit s’iniciarà el ball de carnestoltes. L’entrada serà gratuïta.
6.Les inscripcions seran gratuïtes. El formulari el podeu despenjar de l’agenda de
www.scf.cat (dia 25 de febrer) o a l’apartat de notícies “Carnestoltes 2017” i
reenviar-lo a l’adreça de correu electrònic malsina@scf.cat. També podeu fer les
inscripcions personalment a la Casa de la Paraula (carrer del Parat, 16) de dilluns a
dissabte de 9:30 a 13:30 i de dijous a dissabte de 17 h a 20 h.
El termini màxim per a inscriure's serà el dia 19 de febrer.
7.Les gratificacions aniran en funció dels integrants de la comparsa seguint la
següent taula:
De 5 a 19 persones, 30 euros.
A partir de 20 persones, 50 euros.
8.PREMIS. Hi haurà un premi de 100 euros a la millor interpretació tècnica i un
altre premi de 100 euros al ball més divertit i carnavalesc.
9.L’organització es reserva el dret d’acceptar les inscripcions, vetllant sempre pel
bon funcionament de l’activitat. Es podrà considerar nul·la qualsevol de les
inscripcions presentades des del moment de la inscripció de la mateixa i fins el
moment d’acabar l’activitat.
10.Les comparses participants al ball no es podran dividir en diferents grups.

11.Cada persona només podrà participar un sol cop al ball de carnestoltes.
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