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BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE DISFRESSES  

- CARNESTOLTES INFANTIL / ADULT DE SANT VICENÇ DE MONTALT- 

 

Aquest concurs es desenvoluparan en el marc de la Festa de Carnestoltes que tindrà lloc el dia 18 de 

febrer a les 17:30h a la Sala del Teatre del Centre Cívic El Gorg, 

 

CATEGORIES: 

 

El concurs contempla sis categories: 

- Categoria individual infantil:   Infants fins a 12 anys. 

- Categoria individual.    

- Categoria de parelles infantil:  Infants fins a 12 anys. 

- Categoria de parelles. 

- Categoria de grup infantil: Infants fins a 12 anys. 

- Categoria de grup. 

 

 

INSCRIPCIONS: 

- Les persones que vulguin participar al concurs i optar als premis, hauran de formalitzar la seva 

inscripció a través del formulari habilitat, de l’1 de gener al 16 de febrer de 2023, a la pàgina 

web de l’Ajuntament.  

- Es lliurarà el mateix dia de la Festa del Carnestoltes, a partir de les 17:30h i fins les 18h,.un 

distintiu amb el número de participació i la categoria a la que s’ha inscrit, que haurà de estar 

visible durant tot concurs. 

 

INFORMACIÓ QUE ES DEMANA AL FORMULARI: 

- Tipus de categoria en la que es vol participar. 

- Nom i cognoms del pare / mare  tutor/a legal del participant. 

- Nom i cognoms del participant. 

- Data de naixement. 

- Domicili 

- Telèfon de contacte. 

- Direcció de correu electrònic. 

- Autorització de dret d’imatge i de participació, degudament signada 

- Acceptació d’aquestes bases. 

 

 

IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS DURANT EL CONCURS: 

El distintiu lliurat el dia de la Festa del Carnestoltes, prèvia inscripció de l’1 de gener al 16 de febrer de 

2023, amb número i categoria, haurà d’estar visible durant tot el concurs. En cas que no estigui visible, 

no podrà ser reconegut i valorat pels membres del jurat i, conseqüentment, quedarà desqualificat del 

concurs. 

 

 

PREMIS: 

http://www.svmontalt.cat/


 

- Premi a la millor disfressa individual infantil  

- Premi a la millor disfressa individual 

- Premi a la millor disfressa de parella infantil 

- Premi a la millor disfressa de parella 

- Premi a la millor disfressa de grup infantil  
- Premi a la millor disfressa de grup 
 

JURAT: 

Hi haurà un jurat encarregat de puntuar les disfresses d’acord els següents criteris definits per 

l’organització:  

- Originalitat:        40 punts 

- Caracterització, maquillatge, perruqueria i/o complements: 30 punts 

- Grau de dificultat:      20 punts 

- La gresca durant la festa, animació i/o coreografia:   10 punts 

Cada membre del Jurat atorgarà de 0 a 100 punts, donant en conjunt un mínim de 0 i un màxim de 100 

punts, a cada participant (individual, parella, grup). 

El veredicte del jurat es farà públic durant la celebració de l’espectacle programat i a continuació es farà 

l'entrega de premis, en el mateix espai.  

El jurat pot declarar una categoria deserta. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

No es podrà optar a mes d’un premi. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

L'organització es reserva el dret de poder modificar alguna d'aquestes normes si ho creu convenient. 

 

 

Regidoria de Cultura i Festes 

 

 

Sant Vicenç de Montalt a 21 de novembre de 2022 

 


