Bases Gran Rua i Rua Clàssica – Carnaval Palamós 2017
Dissabte 25 de febrer de 2017 i Diumenge 26 de febrer de 2017

1.

INSCRIPCIONS
a) Podran participar totes aquelles colles amb inscripcions rebudes del 6 al 19 de febrer de 2017. Caldrà omplir la
butlleta d’inscripció corresponent penjada a la web: www.palamoscarnaval.cat i adjuntar els documents
demanats.
L’ordre de sortida a la gran rua de dissabte, serà per rigorós ordre d’inscripció dins de cadascuna de les
modalitats indicades (apartat e).
Un cop finalitzat l’últim dia d’inscripció, s’enviarà un correu electrònic a cadascuna de les colles, amb el
número d’ordre en que s’han inscrit. Aquest serà el número d’ordre de sortida a la rua de dissabte 25 de
febrer.
Per a resoldre problemes o dificultats amb les inscripcions, les colles es podran adreçar al local de Som
Carnaval, situat a les Galeries Carme (C/ Dídac Garrell núm. 10 1r pis). Caldrà aportar la documentació
requerida per a les inscripcions que es descriu més endavant (apartat c).
b) Les inscripcions seran gratuïtes.
c) Documentació a adjuntar amb la inscripció:
No s’acceptarà cap inscripció que ho hagi estat omplerta degudament amb totes les dades i documentació
demanades:
Colles que portin carrossa o plataforma :
●
●

Una còpia del rebut del pagament de la pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil.
Nom i cognoms de 2 responsables.

●

Fotocòpia dels DNI i carnets de conduir dels 2 conductors.

Comparses amb vehicle amb o sense remolc:
●

Una còpia del rebut del pagament de la pòlissa d’assegurança.

●

Nom i cognoms de 2 responsables.

●

Fotocòpia dels DNI i carnets de conduir dels 2 conductors.

d) Es podran inscriure disfresses individuals, dins la modalitat 1 (es considerarà de categoria individual de 1 a 3
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persones).
e) Cada colla s’haurà d’inscriure a la modalitat a la que pertany.
L’ordre i l’explicació de les modalitats són els següents:
Modalitat 1: Conjunt de persones que van disfressades amb la mateixa temàtica i desfilen a peu. El vehicle que
acompanya projecta la música enrere.
Modalitat 2: Conjunt de persones que van disfressades amb la mateixa temàtica i desfilen a peu o sobre una
carrossa degudament decorada i projectant la música endavant.
Modalitat 3: Conjunt de persones que van disfressades amb la mateixa temàtica i i desfilen exclusivament
sobre una plataforma amb música endavant.
f)

El número d’ordre de sortida que permetrà situar-se en el lloc indicat el dia de la rua de dissabte, serà en
format adhesiu, es donarà presencialment del 22 al 24 de febrer al local de Som Carnaval, situat a les Galeries
Carme (C/ Dídac Garrell núm.10 -1r.pis-), en l’horari d’atenció al públic establert o bé al inici de la rua.

2. LA RUA
a) Es durà a terme el 25 de febrer i l’hora d’inici de la rua serà puntualment a les 15.30 h.
b) Segons el número d’ordre, que s’haurà donat prèviament, es convoca als vehicles participants que arribin al
seu lloc de sortida entre les 13 i les 15 h.
c) Es recomana no beure begudes alcohòliques durant el recorregut de la rua, és a dir, des de que es comença a
desfilar i hi ha públic fins la finalització del recorregut. El fet de beure durant la desfilada, pot ser tingut en
compte pel jurat.
d) Es farà un control d’alcoholèmia abans d’iniciar els recorreguts als conductors dels vehicles participants a les
rues.
e) Les carrosses amb tracció independent del remolc portaran dos ancoratges supletoris de seguretat. Les
plataformes amb motor incorporat portaran dues falques per falcar-les en cas d’avaria, pinces de bateria i un
extintor.
f)

Els inscrits tindran cura d’exhibir clarament l’adhesiu del número que se’ls hi haurà lliurat per tal de ser
valorats.
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g) No podrà prendre part a la rua cap animal.
h) Durant el transcurs, es demana anar a poca velocitat però de forma constant, per tal d’aconseguir una
desfilada el màxim de fluida.
i)

Queda totalment prohibit tirar deixalles durant la rua. Per facilitar-ho hi hauran punts de recollida al llarg del
recorregut.

j)

La colla participant que no sigui present a l’hora d’inici de la rua sortirà en últim terme.

k) Els recorreguts:
Rua de dissabte 25 febrer: Concentració de 13:00 a 15:00 a l’ Av. Àngel Guimerà (alçada bar Esport).
Inici recorregut: Av. Àngel Guimerà , Av. Llibertat, Av. Lluís Companys, Av. Onze de Setembre finalitzant al
pàrquing de la Planassa.
Rua de diumenge matí 26 febrer: Concentració de 10:00 a 11:00 al C. Onze de setembre (davant Castellet).
Inici de la rua a les 11:30 pel Passeig del Mar (sentit contrari de la circulació actual) fins el carrer Riera Aubi.
L’ordre de sortida de la rua d’aquest dia, serà per ordre d’arribada.
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l)

S’ha de respectar el recorregut i les indicacions de l’organització en tot moment.

m) Un cop finalitzada la rua del 25 de febrer, la carrossa haurà de marxar i els participants es podran quedar al fi
de festa al pàrquing de la Planassa.
n) L’Associació Som Carnaval no es fa responsable dels actes que cadascú faci, ja sigui individualment o en colla,
en tots els actes programats durant les festes del Carnaval.
3. JURAT
a) Hi haurà un jurat fix i un mòbil al llarg del recorregut de la rua. El jurat serà qualificat i el seu veredicte serà
inapel·lable. Es demana no parar a fer tota la coreografia davant el jurat fix.
b) El jurat en les seves votacions valorarà amb puntuacions de l’1 al 10 els següents ítems: carrossa, vestuari,
desfilada i espectacle.

4. PREMIS
a) La distribució dels premis serà:
●

Premi Carrossa: Or (2.500€ ), plata(1.500€) i bronze(1.000€).
Només carrosses inèdites en l’any en curs.

●

Premi Vestuari: Or (1.250€), plata(850€) i bronze(550€).

●

Premi Desfilada: Or(800€), plata(500€) i bronze(300€).

●

Premi Espectacle: Or(1.200€), plata(800€) i bronze(500€).

●

Premi Especial: Or(600€).

b) El veredicte dels premis s’anunciarà en el transcurs del ball de la nit, a la nau dels 50 metres. Seran entregats
presencialment pel rei i la reina del Carnaval el diumenge a la nit en acabar l’exhibició de comparses.
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