Regidoria Administració i Hisenda

“BASES RÚA DE CARNAVAL 2020”- dissabte 29 de febrer de 2020
1.- S’hi podran inscriure comparses i carrosses. Les carrosses no tindran límit de mida. S’entén com a
comparsa un grup de més quatre persones i s’entén com a carrossa qualsevol tema escènic
representat sobre una plataforma mòbil.
2.- Les inscripcions per participar a la Rua seran totalment gratuïtes i es podran fer personalment a:
- Ajuntament de Masquefa, C. Major, 93, de 9’00h a 14’00h de dilluns a divendres i, dilluns i dijous
de 17’00 a 19’00h. Telf: 93 7725030.
- Casal de Joves, c/ Santa Clara, 16-22 (Fàbrica Rogelio Rojo), de dimarts a dissabte de 17’00h a
20’00h. Telf: 93 772 85 21.
- També es podrà formalitzar aquest tràmit enviant un e-mail a: joventut@masquefa.net.
El termini d’inscripcions serà entre els dies 29 de gener i 21 de febrer.
3.- Cada comparsa designarà una persona responsable que exercirà la funció de jurat del concurs de
premis per comparses.
4.- L’organització desqualificarà aquella comparsa que presenti un membre del jurat en evident estat
etílic.
5.- Per la concessió de premis, s’establiran dues categories segons el nombre de participants de la
comparsa:
- CATEGORIA A:
1er Premi 200 €
2on Premi 150 €
3er Premi 100 €
- CATEGORIA B:
1er Premi 200 €
2on Premi 150 €
3er Premi 100 €
El límit de participants entre categories es decidirà entre totes les comparses
participants, un cop tancades les inscripcions, el dia 25 de febrer a la reunió prèvia al
Carnaval.
6.- En el moment d’inscriure’s, s’hauran de donar aquestes dades:
- Nom de la comparsa o carrossa.
- Nom de la persona designada per la comparsa per formar part del jurat.
- Número dels integrants de la comparsa.
- Si es disposarà o no d’equip de música.
- Nom, e-mail i mòbil d’un responsable d’ordre durant la desfilada de la comparsa.
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7.- El dimarts 25 de febrer a les 17.30h al Casal de Joves, es reuniran els representants de les
comparses amb la Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana per tal de conèixer els criteris de
valoració de la Rua:
- Disseny, vistositat artística i originalitat.
- Dinamisme intern i coreografia.
- Complements(carrossa, vehicle, etc...)
- Crítica Social
8.- Cada comparsa que porti carrossa haurà de tenir coberta l’assegurança de responsabilitat civil del
vehicle.
9.- L’ordre de sortida de les comparses i carrosses serà aleatori i es tindrà en compte el fet que es
porti o no equip de música. Es comunicarà als/les participants el dia de la Rua al recollir el dorsal.
10.- La concentració de carrosses i comparses tindrà lloc a l’ Avinguda de la Línia, a les 18’00h
del dissabte 29 de febrer, on hi haurà un Punt d’Informació a la sortida de la Rua per tal de que cada
comparsa pugui retirar el seu número dorsal i confirmar l’assistència. Sortida a les 18’30h.
11.- En el cas que la inscripció es realitzi per telèfon, el responsable de la comparsa haurà de signar
l’acceptació de les bases i el full d’inscripció en el moment de recollir el número dorsal.
12.- Es recomana que cada comparsa o carrossa porti la música pròpia. Cal tenir en compte la
potència perquè es pugui sentir clarament.
13.- Durant la Rua, els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el número dorsal lliurat per tal de
poder ser valorats i puntuats.
14.- L’organització no es fa responsable dels danys i/o desperfectes que es puguin produir. La
responsabilitat pels danys o desperfectes correspon als seus autors de manera personal i exclusiva.
15.- La participació a la Rua suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització resoldrà els
imprevistos i la seva decisió serà inapel·lable. L’organització es reserva el dret d’introduir els canvis
que cregui necessaris sempre que el seu criteri representi una millora general.
Nom i Signatura del representant de la comparsa:
Nom de la Comparsa:
Telèfon/mòbil de contacte:
DNI:
Data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran
objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris. També s’incorporaran al fitxer Comunicació
i Publicacions, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de
l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si
no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major,
93 de Masquefa.”
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