
Bases concurs Rua 2020

Per tal de regular i establir una sèrie de criteris a l’hora de puntuar els participants que
entren en concurs, l’àrea de festes estableix les següents bases:

1- El jurat estarà format per 2 membres independents designats per l’Ajuntament
de Pollença i per un membre de cada entitat col·laboradora.

2- Es considera comparsa un grup de fresses amb cinc o més participants.

3- Per  optar  als  premis  els  participants  hauran  de  ser  inscrits  a  les  oficines
municipals.  A  l’hora  d’inscriure’s  s’haurà  d’optar  a  la  modalitat  comparsa
infantil o comparsa adult. La data límit d’inscripció serà el 17 de febrer a les
oficines municipals.

4- Si  la  majoria  dels  integrants  de  la  comparsa  són  majors  de  13  anys,  es
considerarà comparsa d’adults.

5- Només podran optar a categoria comparsa infantil si la majoria dels integrants
de la comparsa són menors de 13 anys.

6-  Les persones participants que no entrin dins les categories de comparsa adults
o infantils estaran dins les categories següents: individuals o parelles, trios  o
quartets, tant si són infantils com adults.

7- La puntuació serà de l’1 al 10 i es distribuirà de la següent manera:

- De 0 a 2 punts si el material emprat és reciclat.
- De 0 a 2 punts la feina manual feta per elaborar la disfressa.
- De 0 a 2 punts l’originalitat de la idea.
- De 0 a 2 punts a criteri de cada membre del jurat.
- De 0 a 2 punts l’animació feta durant la Rua.

8- La Rua del Port de Pollença es celebrarà el dijous 20 de febrer a les 17.00 h,
concentració a la Plaça Miquel Capllonch i la Rua de Pollença el dissabte 22 de
febrer de 2020 a les 17.00 h, concentració als jardins de Via Pollentia.

9-  Els participants que hagin obtingut un premi a la Rua del Port de Pollença, no
podran optar a concurs a la Rua de Pollença amb la mateixa fressa.



10- Els  premis  seràn  en  col.laboració  pública  i  privada  amb  les   associacions  o
entitats  socials  del  municipi,  proposats  per  la  regidoria  de  festes  de
l’Ajuntament de Pollença, els i les quals otorgaràn els que trobin oportú dins els
proposats a n’aquestes bases.

11.-En  haver  finalitzat  la  Rua,  el  jurat  es  reunirà  per  consensuar  el  veredicte  i
posteriorment es repartiran els premis a la Plaça Miquel Capllonch i a l envelat de
Pollença respectivament.

12.- La distribució de premis i quantitats per categories seran les següents:

( Cal tenir en compte les retencions d’IRPF en concepte de l’article 107.7 de la LIRPF i
de l’article 101.2 del reglament.

Els premis per categories al Port de Pollença, són:

Comparsa Adults:
1r-  400 euros nets.
2n- 350 euros nets.
3r- 300€

Comparsa Infantils:
1r- 300€
2n- 250€ 
3r- 200€

Individual o parella:
1r- 75€
2n- 60€
3r- 50€

Trio o quartet:
1r- 75€
2n- 60€
3r- 50€

Els premis per categories a Pollença, són:

Comparsa Adults:
1r- 600 euros nets
2n-500 euros nets
3r- 300€

             Comparsa Infantils:

1r-  300€ 
2n- 250€
3r-  200€



Individual o parella:
1r- 75€ 
2n- 60€
3r- 50€

Trio o quartet:
1r- 75€
2n- 60€
3r- 50€ 


