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BASES DEL CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES I DE NINOTS DE CARNESTOLTES 
 
I- DATA 
Aquest concurs es desenvoluparà en el marc del Carnaval 2020, el diumenge 23 de febrer  de 
2020 
 
II- INSCRIPCIÓ 
 
Modalitats d’inscripció 
 

a. Comparses familiars de 4 a 10 persones 
b. Comparses de més d’11 persones 

 
En ambdós casos, és imprescindible formalitzar la fitxa d’inscripció per a poder participar: 
 

http://www.castelldefels.org/ca/carnestoltes.asp 
 
En el cas que els participants no estiguin constituïts legalment com a Entitats sense afany de 
lucre, caldrà que facin constar qui serà el representant del grup (que haurà de ser major 
d’edat) i aquesta serà la persona que cobrarà en nom de tot el grup en el cas de l’obtenció 
d’algun dels premis.  
 
Formalització d’inscripció: 
 
a/ On- line: a través del web municipal a partir del proper DILLUNS 20 DE GENER fins el 
DIVENDRES 14 DE FEBRER DE 2020 
 
b/ Presencialment: a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) en horari de: 
Horari: 
De dimarts a dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 19’30 h 
Dilluns i divendres, de 8 a 14 h 
 
 
 
 
III- PARTICIPACIÓ 
● No cal inscripció pels participants individuals o pels grups de menys de 4 persones, i 

tampoc opten a premi. 
● El motiu de la comparsa haurà de girar a l’entorn d’un tema concret. 
● Els participants s’hauran de concentrar a les 10:30h a la Rambla Blas Infante el diumenge 

23  de febrer  de 2020 

● Els ninots i carrosses de Carnestoltes hauran de fer tot el recorregut de la rua.  
● Les comparses que hagin obtingut premi  al Carnaval d’Adults podran desfilar al Carnaval 

Infantil no podent optar a cap premi, si participen amb la mateixa comparsa i/o carrossa 
amb la que ho van fer al Carnaval d’Adults. 

● Si una comparsa no ha fet inscripció prèvia, no té opció a premi. 
● La participació en el concurs del Carnaval infantil pressuposa l’acceptació d’aquestes 

bases.  
 

 
 
 

http://www.castelldefels.org/ca/carnestoltes.asp?tipus=2
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IV- JURAT 
 
El jurat designat per la Xarxa d’Espectacles Infantils,  per a aquest concurs decidirà quines són 
les comparses guanyadores per cada premi. La decisió que prengui el jurat serà inapel·lable.  
 
 
V- PREMIS 
 
Es concediran els premis següents: 
 
● Millor comparsa familiar, xec de 100 € gentilesa del Centre Comercial Ànec Blau. 
● Millor coreografia, 150 € en menús, gentilesa de Bocata’s 

● Millor carrossa de Carnestoltes, amb un xec de 250 € , gentilesa del Gimnàs Fitness19.  
● Comparsa més original, amb un xec de 250 €, gentilesa de la Xarxa d’Espectacles Infantils. 
● Comparsa més nombrosa, amb un xec de 300 €, gentilesa de l’Ajuntament de Castelldefels. 

 


