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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES CARNESTOLTES 2017 

El 18 de febrer de 2017 es celebrarà a Rosselló la festa de Carnestoltes. Aquesta començarà 

amb una rua pels carrers de la població, tot seguit s’amenitzarà l’acte amb un grup de música 

que ens farà ballar a tots; des dels més menuts fins als més grans. 

A continuació tots aquells que vagin disfressats aniran passant per la passarel·la que haurem 

preparat per tots vosaltres perquè pugueu lluir les disfresses. Per poder desfilar i per tant, 

poder optar als premis que lliurem cada any des de l’Ajuntament a les millors disfresses 

caldrà que prèviament us hàgiu inscrit en el formulari següent: http://bit.ly/2iBOYOW 

Instruccions per omplir correctament el formulari: 

-La primera part es demanen les dades del disfressat/da, en cas que aneu en grup haureu de 

ficar les dades del representat (només caldrà que introduïu les dades d’una persona, el 

representant del grup). 

-A continuació es demana la categoria a la que voleu participar amb la disfressa, n’hi ha 4 ( 1 

categoria baby, 2 categories infantils i una categoria única d’adults): 

1) Categoria Baby, de 0 a 5 anys. 1r, 2n i 3r premi. 

2) Categoria Infantil Individual, de 6 a 14 anys. 1r, 2n i 3r premi. 

3) Categoria Infantil Grup, es considera grup 2 persones o més, de 6 a 14 anys. Haureu 

d’indicar a la pregunta corresponent el número de persones que us disfresseu. Premi únic. 

4) Categoria Adult. A partir de 15 anys. Un 1r, 2n i 3r premi i premi únic al més original. 

(Categoria única per tots els participants adults, tant individuals com en grups) 

Els grups que participin amb una carrossa (es considera carrossa remolc arrossegat per un 

vehicle de motor: tractor, cotxe, etc.) tindran un premi d’un pernil, és imprescindible marcar 

amb un sí, la casella que pregunta si es participa amb carrossa, en cas que no es marqui la 

casella no es contemplarà. 

Tots aquells que no tinguin l’opció d’inscriure’s per internet podran fer-ho dilluns 13 i dimarts 

14 de febrer de 12 a 14 hores a la primera planta de l’Ajuntament, per tal de no col·lapsar 

l’oficina es recomana fer-ho per internet al següent enllaç:  http://bit.ly/2iBOYOW 

Data límit per inscriure’s online: dimarts 14 de febrer. 
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