BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA RUA DE CARNAVAL DE
CALONGE DEL DIUMENGE 5 DE MARÇ DE 2017
Les inscripcions es realitzaran a l’Oficina de Cultura de l’Ajuntament de Calonge, del 6 al 24 de febrer de
2017 (ambdós inclosos). Es podran fer personalment a l’Oficina de Cultura (Plaça Major, 2 de Calonge),
o per correu electrònic a l’adreça: cultura@calonge.cat. L’horari d’atenció i d’admissió de sol·licituds és
de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. El full d’inscripció es pot obtenir a la web www.calonge.cat, es pot
sol·licitar per telèfon (972660481) o per correu electrònic. Si la inscripció no es fa en el termini
corresponent, la colla no serà admesa. (Si la inscripció es realitza per escrit, cal fer lletra clara per evitar
confusions). Les inscripcions presentades per correu electrònic en podran presentar a partir de les 9 del
matí del dia 6 de febrer de 2017

1.

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar, a més de la butlleta d’inscripció, la
documentació següent:
Full d’inscripció degudament omplert i signat pel representant de la colla.
Còpia del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de la colla o de
l’entitat.
Còpia del rebut de pagament de l’assegurança de circulació del vehicle (carrossa).
Còpia del DNI del responsable de la colla.
Còpia del carnet de conduir del conductor habitual.
Còpia d’un document bancari on hi figuri el número de compte corrent amb el codi
IBAN per fer l’ingrés de la subvenció de participació (cal que el número de compte
correspongui al titular del compte).
Quan es presenti la inscripció per correu electrònic la capacitat màxima dels arxius
adjunts no podrà superar els 10 MB.
La inscripció no es formalitzarà si no s’aporta tota la documentació en el moment de presentarla. També caldrà portar la documentació a la carrossa el dia de la rua.

2.

Cada colla rebrà una aportació de 2,50€ per persona. L’aportació total de cada colla
s’ingressarà al número de cte. indicat al full d’inscripció.

3.

L’aportació de 2,50€/persona es farà sempre i quan la xifra d’inscrits a la rua no superi les 1.400
persones. A partir d’aquesta xifra, les colles podran participar a la rua però sense percebre cap
aportació econòmica.

4.

Per tal que la rua no s’allargui excessivament, es limitarà la inscripció a 60 colles.

5.

Totes les colles de Calonge i associades a l’Agrupació de Carrosseries Calongins, s’entenen
automàticament admeses dins els 1.400 participants.

6.

Qualsevol colla que participi a la rua de Calonge com a carnestoltes de la seva localitat de
procedència, no percebrà subvenció, ja que queda interpretat que cada carnestoltes rep una
subvenció
del
seu
poble
d’origen.

7.

Cada colla ha de tenir 2 representants, un dels quals haurà de portar una armilla fluorescent
posada, per poder-lo identificar ràpidament en cas de necessitat.
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8.

En el moment de la rua cal portar a la carrossa:
Un extintor en bon estat.
Un joc de falques per frenar i bloquejar el vehicle en cas de necessitat.
Una còpia de tota la documentació entregada en el moment de la inscripció
(assegurances , etc...).
En cas de realitzar-se control i que la carrossa no compleixi un d’aquest requisits, no es
deixarà desfilar a la carrossa corresponent.

9.

El dia de la rua, tots els vehicles de les colles participants hauran de ser al polígon industrial de
Calonge (Paec) entre les 13:30 i les 15 h, per tal de recollir el número de participació a la rua.
Posteriorment, la Policia Local farà combois per traslladar les carrosses cap al punt de sortida
de la rua. Els membres de les colles han d’anar directament al punt de sortida, situat a l’
urbanització Mas Barceló (Supermercat Spar).

10. Els vehicles o carrosses que arribin i s’hagi fet el trasllat, no podran participar a la rua.
11. Si una carrossa s’avaria i no pot desfilar, quedarà immobilitzada a la sortida o al lloc on indiqui
l’organització fins que s’acabi la rua. L’incompliment d’aquest punt pot comportar la pèrdua de
la subvenció i l’expulsió en properes edicions.
12. Durant la rua, les carrosses i vehicles no podran parar-se en cap moment si no és per força
major, per evitar desordenar la rua. Les colles que se separin entre si i facin retrassar la rua
sense un motiu justificat, poden perdre el dret a subvenció. Igualment en cas de provocar
problemes a la desfilada, la colla pot perdre el dret a subvenció i ser retirada de la rua .
13. És condició indispensable que totes les persones de la colla que desfila, ja sigui comparsa o
carrossa, vagin correctament disfressades. Si es tracta d’una carrossa, s’exigeix la disfressa tan a
les persones que van a dalt de la carrossa com a les que van a peu. Si les persones que desfilen
no van disfressades, la colla pot perdre el dret de subvenció.

14. La Policia Local podrà fer proves d’alcoholèmia als conductors de les carrosses i dels vehicles, si
es considera oportú. En cas que donin positiu, se substituirà el conductor titular pel 2n
conductor, en cas de no haver-hi substitut la carrossa o vehicle serà immobilitzat, la colla si ho
desitja podrà sortir en solitari, si aquesta decisió provoca enrenou desmesurat i es creu
convenient, es pot arribar a expulsar la colla en bloc de la rua i no ser acceptada a les pròximes
rues.
15. Qualsevol colla que s’hagi ajuntat als combois de trasllats organitzats per l’Agrupació de
Carrosseries i la Policia Local de Calonge i hagi portat problemes o hagi tingut un
comportament incorrecte en aquests, podrà ser expulsada de la rua a criteri de l’Agrupació de
Carrossaires Calongins com a entitat organitzadora de l’activitat.
16. L’organització es reserva el dret de canviar o modificar aquestes bases si sorgeixen
circumstàncies imprevistes que ho justifiquen.

17. Qualsevol, membre de l’organització, controlador o agents de l’autoritat estan autoritzats a fer
complir la normativa i si es cau a informació de qualsevol irregularitat.
Recordeu, que per anar ben segurs amb les vostres carrosses, cal tenir-les ben revisades, en
tots els conceptes, no són vehicles homologats però també circulen a les mateixes carreteres
que els homologats.

Agrupació de Carrossaires Calongins.

Calonge, Carnaval 2017.
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