DISSABTE, 6 DE FEBRER DE 2016

IV CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES
(de 0 a 13 anys)

DESFILADA INFANTIL DE DISFRESSES
18.00 h Des de la Casa de Cultura
Amenitzada per l’Agrupació Artisticomusical
El Trabajo de Xixona.

En finalitzar la desfilada en l’av. Constitució.
A les 20.00 h lliurament de premis.
Xocolatada i música amb David Siroco!

V CONCURS DE DISFRESSES
ADULT-JUVENIL (a partir de 14 anys)
A les 23.00 h a l’av. Constitució. A les 00.00 h lliurament
de premis. Música amb el DJ David Siroco!

Per a més informació i inscripcions consulteu les bases!

Més informació en www.xixona.es

Actividades-xixona

Tel. 965 61 03 00

CARNESTOLTES XIXONA 2016

BASES DEL IV CONCURS DE CARNESTOLTES INFANTIL

CARNESTOLTES XIXONA 2016

BASES DEL V CONCURS DE DISFRESSES JUVENIL

1. Podran participar-hi tots els xiquets i xiquetes inscrits amb edats compreses
entre 0 i 13 anys.

1. Podran participar en el concurs totes les persones inscrites a partir
de 14 anys.

2. La inscripció i el desenvolupament del concurs tindrà lloc el dissabte 6 de febrer,
dia de Carnestoltes, de 17.00 a 18.00 h a la porta de la Casa de Cultura. També
es podrà fer per correu electrònic a casa-cultura@xixona.es o de forma
presencial a les oficines municipals de Cultura i Joventut fins al divendres 5 de
febrer a les 14.00 h. Caldrà indicar el títol de la disfressa i si es concursa en la
categoria individual-parella o en la categoria de grup.

2. La inscripció i el desenvolupament del concurs tindrà lloc el dissabte 6 de febrer,
dia de Carnestoltes, a partir de les 22.00 h a l’avinguda de la Constitució, davant
de l’Ajuntament. La inscripció també es podrà fer per correu electrònic a
casa-cultura@xixona.es o de forma presencial a les oficines municipals de
Cultura i Joventut fins al divendres 5 de febrer a les 14.00 h. Caldrà indicar el
títol de la disfressa i si es concursa en la categoria individual-parella o en grup.

3 Tots els participants rebran una credencial numèrica o dorsal per poder
reconèixer-los fàcilment i, després del passacarrer amenitzat per l’Agrupació
Artisticomusical El Trabajo de Xixona, desfilaran davant dels membres del jurat
en un lloc habilitat a l’efecte a l’avinguda de la Constitució amb l’ambientació
musical del D.J. David Siroco. La Regidoria de Joventut obsequiarà els
participants amb un xocolate calent.

3 Tots els inscrits rebran una credencial numèrica o dorsal perquè el jurat puga
reconèixer-los amb facilitat. Tots els participants desfilaran davant dels membres
del jurat en un lloc habilitat a l’efecte a partir de les 23.00 h. L’acte estarà
amenitzat per la música del D.J. David Siroco.

4. Hi haurà dos modalitats: individual-parella i grup (mínim tres persones).
5. La valoració de les disfresses l’efectuarà el jurat nomenat a l’efecte per la
Regidoria de Joventut. El dictamen del jurat serà inapel·lable.
6. l jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la caracterització dels personatges,
la creativitat i la posada en escena.
7. Es concediran els premis següents:
MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL-PARELLA
Val de 100 € en material escolar o esportiu en comerços locals.
MILLOR DISFRESSA EN GRUP (mínim 3 persones)
Val de 200 € per a material escolar o esportiu en comerços locals.
Nota: Els vals s’hauran de consumir obligatòriament durant l’any 2016.
Als premis se’ls aplicaran els impostos que procedisquen.
8. El jurat farà públic el dictamen el mateix dissabte 6 de febrer a partir de les
20.00 h a la porta de l’Ajuntament en un acte públic. Els premiats hauran d’estar
presents en el moment que se’ls cite pel micròfon.
9. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

4. Hi haurà dos modalitats: individual-parella i grup (mínim tres persones).
5. El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la caracterització dels personatges,
la creativitat i la posada en escena.
6. 6. La valoració de les disfresses l’efectuarà el jurat nomenat a l’efecte per la
Regidoria de Joventut. El dictamen del jurat serà inapel·lable.
7. Es concediran els premis següents:
MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL-PARELLA 100 €
MILLOR DISFRESSA EN GRUP (mínim 3 persones) 300 €
Als premis se’ls aplicaran els impostos que procedisquen.
8. El jurat farà públic el dictamen el mateix dissabte 6 de febrer a partir de les 00.00 h a la
porta de l’Ajuntament en un acte públic. Els premiats hauran d’estar presents en el
moment que se’ls cite pel micròfon.
9. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

