AJUNTAMENT DE QUART
CARNAVAL - QUARTNESTOLTES
BASES RUA

Categories:
Carrosses: Mínim de 20 persones (màxim de 4,10m alçada i 3m amplada). Comparses: mínim
de 20 persones. Escolars locals: Mínim de 15 persones. Individuals : Màxim de 3 persones. En
el punt de sortida es verificarà el nombre de participants en els diferents grups. (carrosses,
comparses, etc...). Qualsevol grup que no sigui present a l’hora de les verificacions o no arribin
tots els seus integrants podran ser desqualificats
1. Podran participar-hi totes les entitats i particulars que s’inscriguin fins el dia 17 de febrer de
2016 presencialment a les oficines de l´Ajuntament de Quart o bé per correu electrònic:
ajuntament@quart.cat . Assumpte: Inscripció Carnaval 2017.
El dia 22 de febrer a les 20.00h s’efectuarà una reunió a l’Ajuntament amb totes les
comparses per decidir l’ordre de sortida. Els grups que no s’inscriguin dins el termini
establert podran participar sense dret a formar part del concurs i seran els primers en
desfilar a la rua, davant dels inscrits en la seva categoria.
2. Les inscripcions seran gratuïtes. Per inscriure’s és imprescindible: Presentar la butlleta
corresponent degudament omplerta. Les colles que portin carrossa hauran de presentar
una còpia de la pòlissa d’assegurança. Les comparses que portin un vehicle a motor,
hauran de presentar l’assegurança del vehicle. No s’acceptarà cap inscripció que no tingui
totes les dades consignades.
3. El punt de concentració i identificació de cada grup serà el punt de sortida de la rua. El
començament de la rua serà a les 16.00h puntual. Caldrà respectar el recorregut i les
indicacions de l’organització. El fet de no desfilar tot el recorregut fins el punt pot portar
penalitzacions en les puntuacions..
4.

Hi haurà un jurat qualificador triat per l’organitzador i el seu veredicte serà inapel·lable.
Aquest jurat qualificador no estarà situat en un punt fix del recorregut, sinó que anirà
voltant en conjunt tota la desfilada. Caldrà que les colles ballin una coreografia ( màxim 3
minuts, qui sobrepassi aquest temps, serà penalitzat amb un 20% de la puntuació
obtinguda) davant dels punts indicats en el mapa. Les comparses no es podran aturar per
realitzar una coreografia fora dels punts que són obligatoris, això serà motiu de
desqualificació.

5. El jurat pot desqualificar qualsevol grup que no reuneixi uns mínims de qualitat i/o quantitat
i, com a conseqüència, no podrien optar als premis. El veredicte del jurat es donarà a
conèixer al finalitzar la rua, davant del Ajuntament.
6. El jurat en les seves votacions valorarà per separat la coreografia, elegància, laboriositat i
originalitat, tenint en compte especialment la qualitat de la carrossa i la comparsa. Un cop
sumat totes les valoracions és donarà el veredicte del jurat, que serà inapel·lable.
7. S’atorgaran cinc premis. Millor carrossa 300€, Millor comparsa 300€, Millor disfressa
confeccionada 300€, Millor individual adult un obsequi i Millor individual infanti un obsequi..
Premis que es recolliran a l’Ajuntament.
8. Totes comparses i carrosses de més de 20 participants rebran 100€ pel fet de participar.
Diners que s’hauran de recollir a l’Ajuntament.
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9. Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin anar donant els
membres de l’organització durant la rua. El seu incompliment es punirà en la votació.
10. És obligatori que cada grup (carrosses i comparses) porti un extintor.
11. L’organització no es farà responsable d’accidents i/o aldarulls en general que es puguin
produir durant la realització de la rua
12. En cas que alguna carrossa o comparsa tingui algun problema tècnic o mecànic serà
reflectit a les votacions del jurat. En cap cas es podrà parar a resoldre el problema quan
hagi començat la rua, això serà motiu de desqualificació.
13. Cada grup que participi, haurà d’acreditar un portaveu per poder comunicar-se amb
l´organització. Aquest portaveu serà indicat a la Butlleta d’inscripció del Quartnestoltes de
Quart.
14. Les persones que vulguin concursar com a individuals també s’hauran d’inscriure a
l’Ajuntament.
15. L’organització es reserva el dret de deixar desert el concurs en cas de no haver-hi
suficients inscripcions com també es reserva el dret de la seva suspensió en cas que així
ho requereixin les circumstàncies.
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BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ AL QUARTNESTOLTES DE QUART.
Quartnestoltes 2017 · Quart
Rua-Concurs, 4 de Març 2017.
Modalitat:
Carrossa

Comparsa

Individual

Escolar

Nom de l´Entitat/ Associació /Grup:
NIF:
Responsable del Grup (Major d’edat):
Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Població:

Codi Postal:

Núm. de participants:
Porta Música:

Sí

No

Sopar Popular :

Sí

No

Núm. de
sopar

persones

al

Accepto les bases de participació a la Rua-Concurs de carnaval 2017 de Quart.
Adjunto una còpia de l’assegurança de vehicle i indico el nom del conductor.
Nom i cognoms del Conductor:
Noms dels dos responsables que
Carrossa/Comparsa durant la Rua.

vetllaran

pel bon

funcionament

de

1.- Nom i Cognoms:
2.- Nom i Cognoms:
Signatura del responsable del grup:

Quart, a

de

de 2017.
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