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BASES CONCURS DISFRESSES 

Carnestoltes BiP 2017 
 

- El concurs  tindrà lloc el divendres, 24 de febrer de 2017 al pati de l’Escola Busquets i 

Punset, i pretén escollir les disfresses més divertides, originals i elaborades d’entre tots 

els participants.  

- L’organització del concurs constituirà un jurat de varies persones voluntàries. Els motius del 

jurat a l’hora de triar i premiar les millors disfresses  seran: 

o Diversió: vestits graciosos, irònics i/o posada en escena divertida 

o Originalitat: temes innovadors, no vistos 

o Elaboració: disseny i confecció o muntatge propi, a casa 

- S’estableixen 3 categories: 

o Disfressa individual 

o Disfressa de parelles o trios 

o Disfressa col·lectiva o comparsa (a partir de 4 persones) 

- Mentre té lloc la xocolatada, entre 16:45h i 17:15h aprox., hi haurà una taula identificada 

per realitzar les inscripcions a la categoria adient. L’única condició per poder presentar-se 

al concurs és estar vinculat directa o indirectament amb l’Escola Busquets i Punset. 

S’entregarà un número d’ordre a cada participant. 

- Un cop finalitzada la xocolatada i la inscripció, al voltant de  les 17:15h començarà el concurs 

de disfresses.  

o La persona encarregada de dirigir el concurs a l’escenari, anirà demanant per ordre als 

participants que es vagin col·locant en filera al costat de la tarima, on hi hagi l’escala. 

Col·laborem tots per evitar aglomeracions o incidents en aquest punt. 

o En primer lloc desfilaran les disfresses individuals, a continuació les parelles o trios i 

per últim les comparses. Pujaran a l’escenari presentats pel director del concurs i 

autoritzats per la persona de suport situada al costat de l’escala.  

o El jurat escollirà 3 premiats per cada categoria, però no hi haurà 1er, 2on i 3er lloc, 

sinó que es premiarà a tots per igual a la disfressa més original, la més divertida i la 

més elaborada de cada categoria.  

o Finalment, quan el jurat tingui clar les disfresses guanyadores, entregarà el veredicte 

al director del concurs, que anirà cridant als guanyadors a la tarima a recollir els 

premis. 
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