BASES DEL CONCURS DE COMPARSES
CARNAVAL INFANTIL 2017

1. Les  comparses  han  de  ser  d’un  mínim  de  4  persones,  on  almenys  la  meitat  
siguin  nens/es  de  fins  a  15  anys.  (En  el  cas  que  a  la  comparsa  no  hi  participi  
cap  adult,  la  comparsa  necessitarà  d’un  adult  que  els  acompanyi)
2. Inscripció  prèvia:  les  comparses  es  poden  inscriure  indicant  un  nom  
identificatiu,  número  de  participants  (menors  i  majors  de  15  anys)  i  telèfon  i  
persona  de  contacte  per  mail  a  carnavalinfantil@carnavalsantcugat.cat.  La  
inscripció  és  gratuïta.  
3. Inscripció  el  mateix  dia:  cada  comparsa  s’ha  d’inscriure  abans  de  començar  la  
rua,  a  partir  de  les  10:00h  i  fins  a  les    10:30h,  a  la  Plaça  de  Barcelona.  La  
inscripció  és  gratuïta.
4. Cada  comparsa  ha  de  tenir  un  Nom,  i  ha  de  donar  nom  i  telèfon  d’un  
responsable.
5. L’ordre  de  la  cercavila  l'atorgarà  l’organització.
6. La  sortida  de  la  rua  serà  a  la  Plaça  Barcelona  cap  a  la  Plaça  Octavià  a  les  
10:30h.  Les  comparses  han  d’estar  preparades  per  ordre  a  les  10:25h,  i  
participar  de  tota  la  rua.
7. Es  valorarà  l'originalitat,  creativitat  i  l’estètica  i  la  posada  en  escena  durant  la  
cercavila.
8. Cada  comparsa  pot  portar  la  seva  música,  en  directe  o  enllaunada,  per  tal  
d'animar  el  públic.  Es  valorarà  la  participació  de  la  comparsa  i  la  interacció  amb  
el  públic  al  llarg  de  la  rua.  
9. El  jurat  del  concurs  de  comparses  infantils  (format  per  4  persones)  atorgarà  3  
premis.  El  jurat  estarà  distribuït  per  tota  la  rua  i  valorarà  les  disfresses,  el  nivell  
d'interelació  amb  el  públic  i  l'espectacle  de  la  mateixa
10. L’entrega  dels  premis  serà  el  mateix  diumenge  26  de  febrer  a  les  14h  a  la  Plaça  
d'Octavià,  després  de  l’animació  infantil.
11. La  decisió  del  jurat  serà  inapel·∙lable.  
12. L’  organització  es  reserva  el  dret  de  modificació  de  les  bases,  en  cas  que  sigui  
necessari,  tant  com  que  l'organització  decidirà  sobre  aquells  aspectes  no  
previstos  en  les  bases.
13. La  participació  en  el  concurs  implica  l’acceptació  de  les  seves  bases.  

