BASES CONCURS DE CARROSSES - 2015
5 de setembre

1.- Poden participar-hi tots els barris, entitats, penyes, colles i grups que ho desitgin.
2.- La inscripció estarà limitada a un número determinat de carrosses. La participació
serà per rigorós ordre d'inscripció. Es recomana que les carrosses siguin guarnides
amb motius florals (flors de paper).
3.- El termini de presentació d'inscripcions acabarà el divendres 24 de juliol
de 2015. Cal que es facin arribar a l'oficina del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot,
passeig Bisbe Guillamet, 4-1r. de 10 a 13 hores o be al correu electrònic
cit@citolot.cat.
4.- Cada carrossa haurà de tenir coberta l'assegurança de responsabilitat civil del
vehicle. En el moment de fer la inscripció s'haurà de presentar una còpia de
l'assegurança vigent.
5.- La desfilada serà el dissabte 5 de setembre de 2015, a dos quarts de nou
del vespre a la Plaça Clarà. L’ordre de sortida l’assignarà l’organització. Es faran
dues voltes d'exhibició, i serà al començament de la tercera volta quan s'iniciarà la
batalla de confetti.
6.- Una hora abans de començar l'acte, totes les carrosses participants hauran de
concentrar-se al carrer Closells. En aquest moment, l'organització es reserva el dret
de suspendre la desfilada d'aquella carrossa o carrosses que no tinguin un nivell de
qualitat suficient, que tinguin finalitats exclusivament publicitàries o que serveixin de
difusió de plataformes reivindicatives.
7.- En el moment de la desfilada, cada carrossa haurà de comptar amb un servei
d’ordre, com a mínim de dues persones, per a vigilar la bona marxa de la mateixa.
8.- Darrera de cada carrossa hi constarà, en exclusiva, el rètol publicitari de les
empreses patrocinadores. No es podrà portar cap més tipus de publicitat que no sigui
aquesta.
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9.- Fins que no es finalitzi l’entrega de premis, les carrosses no podran abandonar el
recinte.
10.- S'atorgarà un ajut de 650 euros a totes les carrosses que hagin desfilat, que els
hi seran abonades per transferència a l’entitat bancària oportunament designada.
11.- S'estableixen cinc premis per a les millors carrosses: primer premi de 700 euros i
trofeu; segon premi de 550 euros i trofeu; tercer premi de 400 euros i trofeu; quart
premi 300 euros i trofeu; quint premi 200 euros i trofeu. Els trofeus seran de:
l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
12.- El Jurat estarà format per un delegat de cada grup participant, puntuarà només
el treball de decoració de la carrossa i no tindrà en compte l'escenografia de la
comparsa.
13.- L'organització es reserva el dret de modificar parcialment o totalment aquestes
bases, si calgués resoldre qualsevol imprevist, així com el dret d'introduir els canvis
que cregui necessaris, sempre que el seu criteri representi una millora general.
14.- La formalització de la inscripció pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.
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