
Dissabte, 26 de febrer a les 15.30h a l’esplanada del Camp d’esports, l’Ajuntament de Campos 
organitzarà un concurs de fresses per omplir el poble d’esperit carnavaler en la tradicional festa 
dels darrers dies. 

----[]-[]---- PARTICIPANTS, CATEGORIES I PREMIS*
Hi podrà participar qualsevol persona o grup disfressat que s’hi hagi inscrit prèviament. 

D’1 a 4 persones
PRIMER PREMI INDIVIDUAL: 75€
SEGON PREMI INDIVIDUAL: 50€ 
TERCER PREMI INDIVIDUAL: 25€

De 5 a 25 persones
PRIMER PREMI COMPARSA: 300€
SEGON PREMI COMPARSA: 200€
TERCER PREMI COMPARSA: 100€

Premis especials
Coreografia, animació, originalitat, vestuari, maquillatge…
*Segons la participació i el veredicte, el jurat es reserva el dret d’adjudicar altres premis, 
redistribuir-los, acumular-los o deixar-los deserts.

¬¬¬¬ INSCRIPCIONS
Del 14 al 21 de febrer, de 9h a 13.30 h, a l’Ajuntament de Campos, o al mail 
amanresa@ajcampos.org presentant:
-- Títol de la fressa.
-- Categoria: Individual (d’1 a 4 persones) o comparsa (de 5 a 25 persones)
-- Un llistat complet amb els noms, llinatges i DNI dels participants.
-- Nom, adreça, mail i telèfon d’un representant.
-- Document de responsabilitat signat per un representant en el que s’acceptin les normes del 
concurs. (Aquest document serà a l’Ajuntament)
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???--- REUNIÓ INFORMATIVA
Un responsable haurà d’assistir obligatòriament a la reunió informativa que se celebrarà dilluns, 
21 de febrer, a les 20h a l’Edifici Polivalent. 

---------- CONCENTRACIÓ DELS PARTICIPANTS
A les 15h dins el pavelló del Camp d’esports, entrada pel Camí de Ciutat Vell.
 
/// ESCENARI
L’escenari serà a mode de passarel·la llarguera amb públic assegut a ambdues parts. En principi, 
les mesures de l’escenari seran de 3 metres d’amplada x 36 metres de llargada. A una banda de 
l’escenari serà on es concentrarà el jurat. Es donarà més informació a la reunió.

{{{}}}  MÚSICA I COREOGRAFIA
Cada participació podrà escollir la seva música de màxim 3 minuts de durada. En cas de no tenir 
cap música, l’organització en proporcionarà una aleatòriament. Aquesta pista s’ha d’enviar abans 
de dimecres 23 de febrer al whatsapp 679495801 (Miquel) o al mail protocol@ajcampos.org.

***** JURAT
El jurat es compondrà per 11 persones. Dos funcionaris de l’Ajuntament de Campos actuaran de 
president i secretari. Els 9 vocals s’elegiran per un sorteig popular. Les persones interessades en 
participar en aquest sorteig poden apuntar-se del 14 al 21 de febrer a l’Ajuntament de Campos, 
matins de dilluns a divendres, de 9h a 13.30h, al telèfon 971169500 (Clara o Agustina). El sorteig es 
realitzarà dimarts 22 de febrer en directe pel Facebook de l’Ajuntament de Campos

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: PÚBLIC
Les invitacions per al públic estaran disponibles a partir de dilluns 21 de febrer els matins de 
dilluns a divendres, de 9h a 13.30h a l’Ajuntament de Campos.

!!! ----- INFORMACIÓ
Per a més informació, posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Campos.
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Del 14 al 21 de febrer
-- a l’Ajuntament de Campos, de 9h a 13.30 h.
-- o al mail amanresa@ajcampos.org

-- Títol de la fressa.

-- Categoria: 
   Individual (d’1 a 4 persones) 
   Comparsa (de 5 a 25 persones)

-- Un llistat complet amb els noms, llinatges i DNI dels participants.

-- Nom, adreça, mail i telèfon d’un representant.

-- Signant aquest document accepto les bases del concurs
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