FESTERS I FESTERES
SANTA ANNA 2020
BASES PER AL CONCURS DE CARNESTOLTES 2020
La Comissió de Festers i Festeres de Santa Anna amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Albal organitza el Concurs de Carnestoltes 2020. El concurs consistirà en la concessió de
premis a les millors disfresses i a les més divertides dels participants en la desfilada i
posterior sopar i ball a la sala Viher.
Els/les participants estan convocats el dia 6 de març a les 20.30h a la porta de l’Ajuntament
on començarà la desfilada.
Per a la valoració de les disfresses es constituirà un Jurat compost per representants dels
Festers i Festeres de Santa Anna 2020 i representats de l’Ajuntament.
Els criteris que el Jurat tindrà en compte per a la valoració de les disfresses durant la
desfilada seran les següents:
-

Realització artesanal
Treball de confecció
Maquillatge
Complements
Dificultat per a identificar la persona disfressada
Adequació i coordinació
Si és de grup, si representen una temàtica i el nombre de components
Que la disfressa no siga grollera ni ofensiva

El Jurat decidirà l’atorgament per majoria dels membres els premis següents:
a) Premis a la categoria infantil (participen en la categoria infantil els menors de 16 anys):
-

Premi individual a la millor disfressa: 60 €
Premi grupal a la millor disfressa: 100 €
Premi individual a la disfressa més divertida: 60 €
Premi grupal a la disfressa més divertida: 100 €

b) Premis a la categoria d’adults:
1.
2.
3.
4.

Premi individual a la millor disfressa: 60 €
Premi grupal a la millor disfressa: 100 €
Premi individual a la disfressa més divertida: 60.00€
Premi grupal a la disfressa més divertida: 100 €

La decisió del Jurat, que serà inapel·lable i podrà decidir distribuir els premis segons la
participació i l’adequació de les persones participants amb caràcter compartit, es coneixerà
el mateix dia 6 de març durant el ball de Carnestoltes, a la sala VIHER.
Les persones interessades poden inscriure’s i adquirir el tiquet del sopar a les oficines de
l’Ajuntament, des del dia 17 de febrer fins al dia 27 de febrer.

