AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Desfilada de carrosses Carnaval 2018

Bases de participació
1. Modalitats
Les modalitats en què es pot participar són les següents:
A- CARROSSES
S'entendrà per carrossa el grup que participi amb qualsevol vehicle a motor.
B- COMPARSA PRIMERA
Es considerarà comparsa primera el grup format per un mínim de 15 persones que no porti cap
tipus de vehicle a motor.
C- COMPARSA SEGONA
Es considerarà comparsa segona el grup format per un mínim de 3 i un màxim de 14 persones
que no porti cap tipus de vehicle a motor.
D- DISFRESSA INDIVIDUAL O PARELLA
S'inclourà dins aquesta modalitat a totes les persones que participin de manera individual o
parella i no portin vehicle a motor.
2. Inscripció
El termini per a presentar el full d'inscripció degudament emplenat finalitza el dia 29 de gener de
2018, a les 14 h, el qual s'ha de lliurar a les oficines de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (plaça des Born, 15).
3. Reunió prèvia
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca convocarà a tots els inscrits a una reunió al mateix
Ajuntament uns dies abans de la desfilada per tal concretar els detalls i l'ordre de la desfilada.
A aquesta reunió serà obligatòria la presència d'almenys un representat de cada un dels grups o
individus inscrits.
4. Itinerari i hora de sortida de la desfilada
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La sortida de la desfilada es realitzarà el diumenge a les 17.30 h des de la plaça des Born, just
davant l'Ajuntament. Els participants hauran de ser a la mateixa plaça a les 16.30 h.
La desfilada sortirà de davant l'Ajuntament, passant per la plaça des Pins, voltant la
Contramurada i acabant a l'envelat situat a la plaça Nova.
5. Jurat
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca designarà un jurat.
El jurat podrà declarar un premi desert si segons el seu criteri creu que cap dels participants és
mereixedor de rebre'l dins aquella modalitat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
6. Premis
Es lliurarà un primer premi per a cada una de les modalitats Les restants carrosses, comparses i
disfresses participants comptaran totes amb un premi simbòlic de participació. En cap cas, cap
dels premis serà en metàl·lic.
7. Participants fora de concurs
Tots els participants a la desfilada de carrosses que no hagin lliurat el full d'inscripció dins el
termini establert no tindran dret a percebre cap premi, ni tan sols el de participació.
8. Compliment de les bases
Tots els participants estan obligats a complir aquestes bases.
Els organitzadors podran desqualificar els que no compleixin les bases i no els hi serà permesa
la participació en la desfilada.
9. Material propietat Ajuntament
Les plataformes i generadors que disposa l'Ajuntament, es cediran per estricte ordre de registre
d'entrada.
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