
INFORMACIÓ GENERAL PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL DEL DIA 9 
DE FEBRER DE 2016 

 
 
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins al dilluns 8 de febrer de 2016 a l’Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu. 
 
DOCUMENTACIÓ: 
  

- Fotocòpia del DNI de la persona representant de la comparsa o participants. 
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle. 
- Fotocòpia de la ITV. 
- Fotocòpia del rebut de l’assegurança del vehicle.  
- Fotocòpia del carnet de conduir del conductor i del suplent. 

 
BASES: 
 

- El full d’inscripció haurà d’estar totalment emplenat. 
- Els participants hauran de portar de manera ben visible el nom del grup i el nombre que 

els serà entregat en el moment de la inscripció. 
- Tots el vehicles que vulguin participar en la rua hauran d’estar engalanats i portar: 

o 2 extintors de pols de 5kg o 2 de C02 en el cas de dur generador. 
o En cas de portar generador elèctric, aquest haurà set instal·lat de manera 

segura i sense perill per als ocupants. 
o L’alçària màxima de la carrossa no pot superar el 4 metres.  
o La longitud màxima no pot superar els 12 metres. 
o Abans de la sortida les carrosses seran revisades per membres de Protecció 

Civil. 
- L’incompliment d’aquestes bases comportarà la desqualificació del concurs i podrà 

suposar la immobilització de la carrossa.  
 
 
RECORREGUT:  
 
LLOC DE SORTIDA: Av Cesar Puget, S’ha de ser en aquest lloc abans de les 16 h per sortir a 
les 17:00 hores. 
 
RECORREGUT: Sortida: Av Cesar Puget, C/ José Guasch Vich ,C/ Sant Jaume i finalitza al 
mateix carrer de Sant Jaume passada la plaça Espanya on les carrosses seguiran i els 
participants poden quedar per a la festa de la Plaça i posterior entrega de premis. 

 

 



PREMIS: 
 
Comparses escolars: Poden participar dins aquesta categoria tots els centres 
d’educació primària i secundaria. 
 
1r premi  800 €  
2n premi  300 €  
3r premi  200 €  
 
Comparses adults: Poden participar dins aquesta categoria tots els grups de 
persones, associacions i entitats de tot tipus amb més de 5 participants. 
 
1r premi  800 €  
2n premi  400 €  
3r premi  250 €  
 
Comparses acadèmies de dansa: Poden participar dins aquesta categoria 
totes les acadèmies i escoles de dansa. 
 
1r premi  800 €  
2n premi  400 €  
 
Individual o grup infantil: Poden participar dins aquesta categoria disfresses 
individuals i petits grups de fins a 5 components, la majoria dels quals siguin 
menors de 15 anys. 
  
1r premi  100 €  
2n premi    50 €   
 
Individual o grup adult: Poden participar dins aquesta categoria disfresses 
individuals i petits grups de fins a 5 components, la majoria dels quals siguin 
majors de 15 anys. 
 
1r premi  100 €  
2n premi    50 €  
 
Premis especials: Els pot donar el jurat seguint el seu propi criteri. 
 
1 premi especial:    200 €  
1 premi especial:    200 € 
1 premi especial:    200 €  
1 premi especial:    200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FULL D’INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 
 
 
Dades del representant 
 
Nom i llinatges...................................................................................................... 
 
En representació de............................................................................................... 
 
Amb domicili........................................................................................................... 
 
DNI.............................................. 
 
Nom del conductor/a 
 
Telèfon conductor/a 
 
Telèfon................................................... 
 
Dades del grup participant 
 
Denominació............................................................ 
 
Nombre de representants........................................ 
 
Nombre de carrosses................................ 
 
Música....................................................... 
 
mides............................... 
 
Modalitat 
 
o Comparsa escolar 
 
o Comparsa adults  
 
o Comparsa acadèmia de  dansa   
 
o Individual o parella infantil 
 
o Individual o parella adult 

 
 

 


