SA RUA 2018
BASES PER A PARTICIPAR A SA RUA 2018
L’Ajuntament de sa Pobla, amb l’objectiu de potenciar la participació activa dins les
festes de carnestoltes 2018, organitza el concurs de SA RUA elaborant les següents
bases per a poder participar.
SA RUA 2018 tindrà lloc dissabte dia 10 de febrer de 2018, però si s’hagués de
suspendre com a conseqüència de les condicions meteorològiques, es faria dia 11 de
febrer de 2018.
Article 1. Modalitats de participació.
Les persones, agrupacions o col·lectius que vulguin participar dins Sa Rua, s’hauran
d’inscriure EXCLUSIVAMENT DINS UNA de les següents modalitats:
1. Modalitat de CARROSSA: Són aquelles agrupacions, formades per 8 o més
persones, que vagin disfressades i

que usin un vehicle de grans

dimensions (camió, tractor amb remolc de 4 rodes o més, decorat i amb
personatges disfressats amb motiu de la desfilada, ja sigui a baix, al
damunt o ambdós llocs del camió o remolc).
NOTA IMPORTANT: Les dimensions del remolc no poden superar les
següents dimensions:

MÀXIM de 12 metres de llargària i 4 metres

d’alçada, comptats des del terra.
2. Modalitat de COMPARSA: Són aquelles agrupacions, superior a 8
persones, que vagin disfressades i que figurin a una desfilada. En cas de
vehicles de 2 rodes i turismes es considerarà també comparsa.
NOTA IMPORTANT:


Les comparses poden dur plataforma per posar música, però si hi van
persones disfressades al damunt, hauran de concursar dins la
modalitat de CARROSSA (únicament podrà pujar algú, només en cas de
justificada necessitat).



En el cas dels turismes, a l’interior del mateix, únicament hi podrà anar
el conductor.



La plataforma es podrà decorar a lliure elecció.

3. Modalitat ESCOLES: Hi podran participar APIMAS i/o centres escolars. Són
aquelles agrupacions, formades per 8 o més persones, que vagin
disfressades. Hi podran participar com a comparses, carrosses o ambdues
opcions.
4. Modalitat de PARELLES o GRUPS: Són aquelles agrupacions formades
entre 2 i 7 persones, que vagin disfressades i figurin dins la desfilada.
5. Modalitat INDIVIDUAL: És aquella persona disfressada que figura dins la
desfilada.
Article 2. Inscripcions.
Les inscripcions es faran a l’Ajuntament de sa Pobla a partir del 29 de gener fins al
dia 9 de febrer. L’horari serà de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Els participants
hauran d’emplenar el full d’inscripció amb totes les dades, abans de registrar-lo
rebran un dorsal que hauran de posar en un lloc visible i en el cas dels vehicles, que
sigui en la part frontal del mateix, per una major comoditat del jurat.


Tan sols podran concursar les persones, agrupacions o col·lectius que
estiguin degudament inscrites dins el termini establert.



Fora del termini d’inscripció, es podrà participar però NO podran entrar
dins el concurs.

Article 3. Puntuacions.
El jurat procedirà a realitzar les puntuacions seguint els següents criteris:

PUNTUACIÓ PER MODALITAT
Valoració

Escoles

Carrosses

Comparses

Parelles o grups

Individuals

Escenografia, Coreografia
i Decorat

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

Material reciclat o
reutilitzat

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10
Vestuari i Maquillatge
Criteri general del jurat
(creativitat, originalitat,
De 0 a 10
comportament i interacció
amb els espectadors)

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

De 0 a 10

40 Punts

40 Punts

40 Punts

40 Punts

40 Punts

Puntuació màxima

La puntuació anirà de 0 a 10, essent 0 la quantia més baixa i 10 la quantia més alta.
Per facilitar la puntuació al jurat se li facilitarà una plantilla per avaluar cada
modalitat.

Article 4. Premis

PREMIS
Escoles
1) .... 300€
2) .... 250€
3) .... 200€

Carrosses
1) .... 300€
2) .... 250€
3) .... 200€

Comparses
1) .... 300€
2) .... 250€
3) .... 200€

Parelles o
grups
1) .... 100€
2) .... 90€
3) .... 80€

Individuals
1) .... 70€
2) .... 60€
3) .... 50€

Article 5. Prohibicions i recomanacions.

 Prohibicions:

-

Queda totalment prohibit el consum d’alcohol als
conductors de TOTS dels vehicles.

-

No es pot deixar en cap moment el vehicle sense el
seu conductor ni es podran fer aturades durant el
recorregut de SA RUA, a no ser que sigui per força
major.

-

TOTS ELS PARTICIPANTS QUE INCUMPLESQUIN
ALGUNS DELS PUNTS ANTERIORS, QUEDARAN
DESQUALIFICATS DEL CONCURS.

 Recomanacions:
-

Es recomana als participants, no beure alcohol
durant el recorregut de SA RUA.

-

Mantenir

les

distancies

adequades

entre

els

participants.
-

Vos anima’m a DISFRUTAR d’una bona RUA sense
necessitat de molestar als altres participants o
espectadors. Fem festa, però amb SENY.

Article 6. Ordre de sortida dels participants

 JAIA COREMA
 BANDA DE MÚSICA
 INDIVIDUALS
 GRUPS O PARELLES
 ESCOLETES (per ordre d’arribada)
 ESCOLES (per ordre d’arribada)
 COMPARSES (per ordre d’arribada)
 CARROSSES (per ordre d’arribada)
 CAVALLS

ADJUNTEM EL PLÀNOL DE LA COL·LOCACIÓ i ORDRE DE SORTIDA
DE TOTS ELS PARTICIPANTS.
La concentració serà a les 16 hores i la sortida a les 16:30 hores al
polígon de Can Tró.

ITINERARI:
Carrer Fadrins, Carrer Antoni Maura, Carrer Major, Plaça Major,
Carrer Mercat, Plaça Mercat.

INSCRIPCIÓ A SA RUA
Escrigui AMB LLETRES MAJÚSCULES I CLARAMENT

Dades de sol·licitant:
En/Na________________________________________________________________________________________________
En representació de:_________________________________________________________________________________
Que viu a (carrer)_________________________________De( població)___________________
Amb codi postal:___________________ i amb DNI____________________TELÈFON_____________________________
I CORREU ELECTRÒNIC___________________________________________________________________________________
Dades del grup
Nom del grup__________________________________________________________________________________________
Categoria:

INDIVIDUAL

PARELLES (de 2 a 7 persones)

COMPARSA

CARROSSA

ESCOLA

Nombre aproximat de participants___________________________________________

NOMBRE ASSIGNAT__________

Signatura

Sa Pobla, a dia ____ de/d’__________________ de 20____
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de departament de sa Pobla creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l’Ajuntament . No seran cedides a terceres persones exigit en el casos prevists legalment. En qualsevol moment vostè por exercir
els seus drets d’accés. Notificació, oposició i cancel.lació, tot adreçant-se a l’Ajuntament de sa Pobla

