COMPARSES I CARROSSES
La rua se celebrarà el dissabte 17 de febrer de 2018
Hi poden participar grups de qualsevol població

INSCRIPCIONS:

Fins el dimecres14 de febrer (de dilluns a divendres de 8 a 14 h.) o bé omplint la butlleta que trobareu a www.sils.cat i
registrant-la a l’Ajuntament de Sils. Per a més informació truqueu al 972 85 39 13.

RECORREGUT:

Carrer Onze de Setembre, Carrer Major, Avinguda Costa Brava, Carrer Jacint Verdaguer, Carrer Cadí i Plaça dels Esports.

TROFEUS:

El mateix dissabte, un cop acabada la rua, es lliuraran
els següents trofeus:
· 1 trofeu a la millor comparsa local
· 1 trofeu a la millor carrossa local
· 3 trofeus a les millors carrosses
· 3 trofeus a les millors comparses
· 1 trofeu a la comparsa amb millor coreografia
· 10 trofeus Carnestoltes Infantil 2018
· 10 trofeus Carnestoltes 2018

ARRIBADA

SORTIDA

Els trofeus Carnestoltes i Carnestoltes Infantil són per a participants individuals
(excloses comparses i carrosses).
Inscripcions abans de començar la rua (Centre Cívic) o en arribar al pavelló.

Ajuts:

CONCENTRACIÓ

S’estableixen els següents ajuts econòmics per a les comparses:
75 euros per a les comparses de 15 a 35 components
150 euros per a les comparses de 36 o més components
A més per a les carrosses que com a mínim mesurin 2 m d’ample per 3 m de llargada s’estableix un ajut de 150 euros.
Els vehicles tractors no compten com a carrosses ni es tindran en compte en les mesures.
Organitza:

Amb el suport:

L’organització es reserva el dret de desqualificar les carrosses o comparses que no compleixin amb els
requisits de participació establerts en aquestes bases.
En cas de dubte l’organització establirà el criteri que consideri més adequat.
L’organització no es fa responsable dels possibles danys a persones ni dels desperfectes que es puguin
ocasionar.
Les carrosses que superin els 3 m d’ample o els 8 m de llargada o els 3,5 metres d’alçada no podran
participar en la rua.

