BASES GRAN RUA DE CARNAVAL 2020
Dissabte 29 de febrer, a les 17.00, des de
l'Avinguda Santa Coloma fins a la Plaça Clarà

1. S'hi podran inscriure comparses i carrosses.
Mides màximes de seguretat de les carrosses: 4,5. metres d’alçada,
7,5.metres de llarg i 4,0. metres d’ample (inclosos elements decoratius
laterals)
2. La inscripció es farà a l'oficina del CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES D'OLOT,amb
domicili Passeig d’en Blay, 58 o per correu-e cit@citolot.cat. Fins el 24 de febrer. Serà
totalment gratuïta.
3. En el moment d’inscriure’s, s'haurà de complimentar tot el full d’inscripció, així com
facilitar el nom d'un responsable d'ordre durant la desfilada de la comparsa o carrossa.
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. Tots el participants hauran de passar pels terrenys de l'antiga estació, que serà el lloc
de concentració. Allà hauran de confirmar l'assistència i retirar el número que hauran
d’exhibir durant la Rua. En aquest moment, l'organització es reserva el dret de
suspendre la desfilada d'aquella carrossa o comparsa que incorpori animals que
presentin un perill per la integritat física del públic o dels participants.
6.

És obligatori portar, com a mínim, un extintor a cada carrossa.

7. No es permet que cap carrossa informi visiblement dels premis guanyats en altres
rues, per no interferir en la decisió del jurat.
8. En el transcurs de la Rua, si ho creu oportú, la policia local pot fer controls
d’alcoholèmia als conductors de les carrosses. Queda totalment prohibit tenir a la vista
i exhibir-se amb ampolles de begudes alcohòliques.
9. Les colles participants només es podran inscriure a efectes del concurs, per
una de les dues modalitats, (CARROSSA O COMPARSA), tot i que el jurat, en
el moment de la valoració, tindrà en compte el conjunt del grup participant.

10. Es recomana que cada comparsa o carrossa porti música pròpia. Cal tenir en compte
que la potència sigui suficient perquè es pugui sentir clarament.
11. El Jurat serà a la tribuna instal·lada al final de la Rua. Els inscrits tindran cura d'exhibir
clarament el número que els hauran lliurat per poder ser puntuats. Davant la tribuna
del Jurat, els grups de més de 20 persones podran portar a terme
l'escenografia corresponent, amb una durada màxima de dos minuts. El
Jurat valorarà molt aquest punt a l'hora d'emetre el seu veredicte.
12. El Jurat puntuarà d’acord als següents criteris :
Carrosses
Comparses
. Originalitat
. Originalitat
. Construcció i acabats
. Disfressa
. Escenografia
. Coreografia
13. Durant el sopar de Carnaval del mateix dissabte es farà públic el veredicte del Jurat i
tindrà lloc el lliurament dels premis.
El delegat de cada grup, podrà sol·licitar el resultat de les valoracions definitives.
14. La participació a la Rua suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització resoldrà
els imprevistos i la seva decisió serà inapel·lable. L'organització es reserva el dret
d'introduir els canvis que cregui necessaris sempre que el seu criteri representi una
millora general.

PREMIS :
Primer
Segon
Tercer
Quart

COMPARSES CARROSSES
500 €
300 €
250 €
200 €

1.000 €
800 €
600 €
500 €

