Ajuntament de Calonge

RUA DE CARNAVAL DE CALONGE
BASES DE PARTICIPACIÓ

1) Les inscripcions es faran a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Calonge, del 30 de
gener al 7 de febrer de febrer de 2018
201 (ambdós inclosos). Es podran fer personalment
a l’Àrea de Cultura (Plaça
(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.
2) El full d’inscripció es pot obtenir a la web www.calonge.cat , es pot sol·licitar per
telèfon
lèfon (972660481) o per correu electrònic. Si la inscripció no es fa en el termini
corresponent, la colla no serà admesa. Les inscripcions enviades per correu electrònic
electrò
en podran presentar a partir de les 9 del matí del dia 30 de gener de 2018.
201
No s’admetran
admetran inscripcions
inscripcio fora del termini establert.
La capacitat màxima dels arxius que s’enviïn
s enviïn per correu electrònic no podrà superar els
10 MB.
3) Per a formalitzar la inscripció és imprescindible presentar la documentació següent:
• Full d’inscripció amb totes les
le dades demandades i signat
nat pel representant de la
colla.
l’assegurança de responsabiliat
• Còpia dels rebuts de conformitat de pagament de l’assegurança
civil (pot
pot ser grupal o individual)
indiv
i de circulació de la plataforma o vehicle.
vehicle
• Còpia del DNI del responsable de la colla.
• Còpia del carnet de conduir del primer i segon conductor.
• Document bancari amb el nº de compte
te corrent on fer la transferència
trans
de
participació. Haa de coincidir
coi
amb el nº de compte del full d’inscripció.
nscripció.
4) Totes les plataformes o vehicles
veh
participants han d’arribar al punt de concentració
concentraci a
l’urbanització Mas Barceló (Supermercat
(
SPAR) entre les 14 i les 15 h.
5) A partir de les 15.15 h, les carrosses ja no podran
podran accedir al punt de sortida.
6) Els responsables i els conductors de les plataformes i vehicles hauran
ha
d’estar a les
15.30 h a les carrosses i vehicles per tal de fer proves d’alcoholèmia.. Un cop fets els
controls, no podran abandonar els vehicles.
7) La rua començarà les 16 h. La participació es limita a 60 colles, ja siguin carrosses
carross o
comparses.
8) Durant la desfilada està prohibit parar-se i caldrà guardar la distància que correspongui
entre vehicles.
9) Les colles de Calonge
alonge i St.Antoni associades a l’Agrupació de Carrosaires
arrosaires Calongins,
C
estaran admeses automàticament a la rua,
rua, dins els primers 1.400 participants.
participants
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10) Cada colla rebrà una aportació de 2’5
2 € per persona participant. L’aportació
aportació total de
cada colla, es farà efectiva mitjançant transferència bancària al número de cte que
consti al full d’inscripció.
inscripció.
farà fins a 1.400 persones. A partir d’aquesta
d
xifra,
11) L’aportació de 2’5 € per persona es farà
les colles podran participar a la rua però sense percebre cap aportació econòmica.
12) Qualsevol colla que s’inscrigui
s’inscrigui a la rua de Calonge com a carnestoltes de la seva
població, no tindrà subvenció
subve
perquè es considera que ja la rep del seu poble .
13) Els representants i conductors dels vehicles han d’estar identificats amb una armilla
flourescent per poder ser localitzats
localitza en cas de necessitat.
14) És obligatori que cada plataforma porti, en el moment de desfilar:
•
•
•
•
•
•

Un extintor.
Falques.
Roda de recanvi.
Punt
unt accesible on es pugui
p
lligar la carrossa per arrossegar en cas de necessitat.
Còpia de tota la documentació de la
l inscripció.
Pinces de bateria.

15) Totes les persones que participin a la rua han d’anar difressades.
16) L’organització
organització es reserva el dret de modificar o canviar
canviar aquestes bases si sorgeixen
circumstàncies imprevistes que ho justifiquen.

Calonge, gener 2018.

