Amb motiu de la Festa de Carnestoltes, l’ajuntament de Torrefarrera convoca el

CONCURS DE DISFRESSES I CARROSSES
Concurs de disfresses infantil de grup fins a 15 anys i carrosses
BASES:
1.‐ Es portarà a terme per la tarda durant la rua a les 17:30 h.
2.‐ Les persones i carrosses que vulguin participar cal que comuniqui el nom del seu grup trucant a
l’ajuntament per telèfon al 973 750 001 de les 9 a les 13 h, o el mateix dia de la celebració del
carnestoltes 30 minuts abans de la rua.
3.‐ El jurat estarà format per persones representants de l’ Associació Cultural de Torrefarrera.

_________PREMIS CONCURS________
 PRIMER PREMI: Sopar berenar per al grup
 SEGON PREMI: Sopar berenar per al grup
 TERCER PREMI: Sopar berenar per al grup
 PRIMER PREMI DE CARROSSES: 250€
 SEGON PREMI DE CARROSSES: 150€
 TERCER PREMI DE CARROSSES: 100€
Concurs de disfresses durant el ball de nit a les 23:30 h, a partir de 16 anys
BASES:
1.‐ Entraran a concursar totes les disfresses que el dissabte 20 de febrer siguin al ball a la sala social
de l’Ajuntament, des de les 23.30h fins a les 00.45h.
2.‐ Les disfresses s’hauran d’inscriure trucant per telèfon a l’ajuntament al 973 750 001 de les 9 a les
13 h, o a l’entrada del ball. Hauran d’indicar el nom, nombre de membres i categoria.
3.‐ Es valorarà l’originalitat i elaboració de les disfresses.
4.‐ El jurat estarà format per persones representants de l’ Associació Cultural de Torrefarrera.

_________PREMIS CONCURS________
 Millor PREMI INDIVIDUAL: Sopar per a dos persones
 Millor PREMI PER PARELLES: Sopar per a dos persones
 Millor PREMI DE GRUP: 250€

Cada persona podrà optar solament a un únic premi.
El veredicte del jurat serà inapel∙lable i es farà conèixer a la mitja part del ball.

Salutacions i Bones Festes de Carnestoltes!!!!!
Ajuntament de Torrefarrera

