
CONCURS DE DISFRESSES AL CARRER 
 (INDIVIDUALS O PETITS GRUPS) 

 
 
1r.- Podrà participar-hi qualsevol persona o grup de persones.  
S’estableixen dues categories: la Infantil per a persones de menys de 12 anys i la 
General per a aquelles persones que tinguin més de 12 anys, o en el cas d'un grup on 
hi hagi infants, més de la meitat d'aquest grup han de ser adults. 
En cas contrari, passaran a la Categoria Infantil. 
 
2n.- Cada persona o grup participarà amb una sola temàtica. 
 
3r.- El concurs tindrà lloc dissabte 25 de febrer d’11 a 13.30 h. 
 
4t.- Els premis seran dotats de la següent manera: 
 
 - Categoria Infantil: 
1r premi: Estada d’una nit amb entrada al Parc per a 4 persones a Port Aventura. 
2n premi: 4 entrades a Port Aventura, amb el viatge d’anada i tornada en autocar. 
3r premi: 2 entrades a Port Aventura, amb el viatge d’anada i tornada en autocar. 
 
- Categoria General 
1r premi: 350,00 € 
2n premi: 175,00 € 
3r premi: 1 caixa de cava 
 
El pagament dels premis s’efectuarà a partir del dia 1 de maig. 
 
5è.- El Jurat serà itinerant, i es mourà per la plaça de l’Església, carrer de la Vila, 
carrer del Lleó, passeig Verdaguer, plaça de la Vila, carrer de Cervantes i carrer de 
Sant Pere. 
 
6è.- El Jurat serà en aquests llocs dins els horaris establerts en el punt 3 d’aquestes 
bases. 
 
7è.- El Jurat prendrà nota de les dades personals (nom, DNI, adreça i telèfon) de les 
persones concursants per puntuar. 
 
8è.- El Jurat portarà un distintiu per poder ésser reconegut per les persones 
participants. 
 
9è.- Per concursar serà necessari presentar-se davant del Jurat un mínim de 2 
vegades amb una hora d’interval. 
 
10è.- El veredicte del Jurat no es farà públic fins a l’entrega de premis del dia 26 de 
febrer a l’envelat ubicat a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava, on obligatòriament hi 
haurà d’haver una persona representant per recollir el premi. 
 
11è.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
 
 
 


