Àrea #DeltebreActiu

Bases de participació al Carnaval 2020:
1. Per a participar a la Rua de Carnaval, els que desitgin participar, s'hauran
d'inscriure del 2 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020. Les
inscripcions es faran a l'EAC de l’Ajuntament de Deltebre (Espai d’atenció a
la ciutadania) en horari de 9 a 14h. Per inscriure's és imprescindible
presentar la butlleta degudament omplerta. Cada grup haurà de tenir un
representant, major d'edat, que serà el responsable de tot el que afecti a
aquell grup.
2. El representant de la comparsa haurà d'assistir a la reunió prèvia, on
s’informarà dels últims detalls i del lloc que ocuparà cada comparsa en la
Rua. La Rua serà encapçalada pels guanyadors de l’edició anterior que
seran els que lluiran el/la Rei/Reina del Carnaval. L’ordre de la Rua serà
mitjançant sorteig (realitzat a la reunió prèvia) excepte les
carrosses/comparses infantils, que seran col·locades en les primeres
posicions per mitjà d’un altre sorteig. En el cas que alguna comparsa dugui
cavalls, ocuparà sempre l'última posició en la rua.
3. El representant o portaveu serà també responsable de l'ordre intern de tots
els participants del seu grup, i titular de la inscripció. A més, serà el
coordinador entre l'organització i la comparsa durant la Rua. Caldrà que en
el full d'inscripció es donin les dades d'aquest responsable per tal que
l'organització el pugui localitzar, tant abans com després que hagi tingut lloc
la Rua, en cas de possibles imprevistos i per posar-s'hi en contacte.
4. Es considera comparsa un grup amb un mínim de 10 persones amb una
disfressa igual o que faci referència a un mateix tema. Els grups de menys
de 10 persones es col·locaran al final de la Rua.
5. Es consideren carrosses les plataformes amb tracció independent del
remolc. Aquestes, no podran excedir les mesures de 2'5m. d'ample i 3'5m.
d'alçada. No s'han de portar elements adherits que sobresurtin
excessivament de l'amplada de la carrossa i que puguin originar perill al
públic. Poden estar dotades de llum, so o altres elements tècnics.
IMPORTANT: Queda exclòs el foc i la pirotècnia.
6. S'ha de vigilar l'excés de persones a dalt les carrosses o plataformes i,
sobretot, extremar les precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes, per
evitar que s'aboquin des del vehicle a l'exterior. Per tant, hauran de disposar
dels elements de seguretat necessaris.
7. Qualsevol carrossa i/o comparsa que ocasioni algun desperfecte a la via
pública o al mobiliari urbà fora del recorregut oficial de la rua, es farà càrrec
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del seu arranjament, sempre que els motius siguin atribuïbles a possibles
negligències per part de la comparsa.
8. Seguint l'esperit lúdic i festiu i de disbauxa del Carnaval, les comparses i
carrosses poden ser satíriques, reivindicatives, humorístiques etc., però en
cap cas haurien de ser vexatòries o humiliants.
9. Les carrosses i/o vehicles han d’estar concentrades el dissabte dia 15 de
febrer de 2020 a les 15h al lloc indicat a la reunió. I les comparses hauran
d'estar concentrades a les 16h al lloc indicat per tal de col·locar-se en ordre
de sortida. En cas de no acudir en puntualitat passaran a les últimes
posicions. A les 17h s'iniciarà la Rua des de l’encreuament entre la Av.
Assumpció i Av. Robert Graupera que transcorrerà fins la rotonda dels
Castanyeros, Av. Goles de l’Ebre, rotonda de correus, Av. Esportiva i
acabarà a la Plaça 20 de Maig.
10. Les comparses únicament podran fer l’actuació al punt d’arribada, d'una
durada màxima de 2 minuts (una major durada suposarà penalització), que
el jurat qualificador valorarà.
11. El jurat en les seves votacions valorarà, puntuant de l'1 al 10, les diferents
categories: coreografia, animació, carrossa, vestuari i originalitat.
12. El veredicte del jurat es donarà al finalitzar la Rua. El seu veredicte serà
inapel·lable.
13. Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin
anar donant la Comissió Organitzadora de la Rua. La Comissió marcarà el
ritme, i els espais que han de quedar entre els diferents grups.
L'incompliment d'aquesta norma dona dret a la Comissió a prendre les
mesures adients per garantir el bon funcionament.
L'Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, algun
dels actes per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major
alienes a l'organització.
La participació als actes de Carnaval de Deltebre implica la cessió a l'Ajuntament
dels drets d'imatge de totes les persones i elements que formen part de cada
carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o
suport.
La participació als actes de Carnaval de Deltebre implica l'acceptació íntegra
d'aquestes bases.
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