FIRA DEL VAPOR 2022
8è. Concurs de Vestits d’Època
La convocatòria del “Concurs de de vestits d’època” de la Fira del Vapor 2022 de Sant Vicenç de Castellet ve
regulada per les Bases reguladores específiques per a la concessió de premis com a resultat de concursos
organitzats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
1.- Presentació
La Regidoria de Cultura de Sant Vicenç de Castellet destina aquest concurs a la celebració de la Fira del Vapor
2022 de Sant Vicenç de Castellet.
La Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que es celebrarà el 28 i 29 de maig, té un caràcter popular i festiu,
i per tant, defuig de qualsevol tipus de competitivitat, cosa que s’aconsegueix amb la col·laboració i l’esforç de
tots i totes.
1.1-. Participants
Hi pot participar tothom qui ho desitgi.
2.- Criteris de valoració
- Es valorarà que es vagi vestit segons el vestuari de Sant Vicenç de Castellet de principis del s. XX. Es pot
trobar el model de vestuari a www.firadelvapor.cat/participació
3.- Inscripcions
Els participants s’hauran d’inscriure, de forma gratuïta, complementant la fitxa d’inscripció i entregant-la a
l’OAC fins el mateix diumenge 29 de maig de 2022 a les 14h. Qualsevol sol·licitud fora de termini no podrà
optar al premi, però sí participar de les cercaviles. Caldrà llegir, acceptar i comunicar a la resta de participants
les normes de seguretat de la festa.
Les categories per inscripció són:
● INDIVIDUAL: A partir de 10 anys, amb vestuari de l’època
● PARELLA: 2 persones amb vestuari de l’època
● GRUP / COMPARSA: Conjunt format com a mínim de 3 persones
○ Només es pot inscriure a una sola categoria
En totes les categories s’apuntarà el nom d’un representant a qui se li donarà el número que inclourà tots els
membres del grup.
4.- Participació
La participació consistirà en formar part d’algunes de les cercaviles i participar dels actes i les activitats que es
durant a terme els 2 dies de la Fira del Vapor.
Cada comparsa o participant, caldrà recollir el distintiu facilitat per l’organització durant el cap de setmana de
la Fira a la parada de l’OAC a la plaça de l’Ajuntament. Haurà de col·locar-se el distintiu en un lloc visible
perquè puguin ser fàcilment identificades pel jurat. Diumenge a la tarda es farà l’entrega de premis.
5.- Jurat
El jurat valorarà la composició del vestuari d’època, la recreació històrica, la participació al màxim visualització
durant tota la Fira i el criteri (punt 2)
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Formarà part del jurat 1 representant del grup Cul-i-Seu, 1 representant de l’Ajuntament, 1 representat de les
entitats locals.
El jurat farà públic una proposta de resolució provisional al final de la fira, sense que aquesta creï cap dret a
favor de les persones beneficiàries proposades en tant no se’ls hagi notificat la concessió per l’òrgan
competent.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització.
6.- Característiques dels Premis
D'entre tots els participants inscrits el jurat en seleccionarà els guanyadors.
Els premis s’atorgaran a mode de subvenció, la concessió de la qual s’efectuarà mitjançant règim de
concurrència competitiva amb una partida màxima de 750 € repartits de la següent manera.
Els premis per a cada categoria seran:
● INDIVIDUAL: 50 €
● PARELLA: 100 €
● GRUP/COMPARSA: 400 €
● RECREACIÓ HISTÒRICA/ORIGINALITAT: 200 €
La proposta de concessió o denegació i resolució de la subvenció ve marcada per les bases referides en aquesta
convocatòria.
El jurat, a l'hora d'adjudicar els Premis, podrà declarar-los deserts. La participació en els Premis comporta el ple
reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter inapel·lable.
Aquells grups que no segueixin els criteris marcats per aquesta convocatòria no seran acceptats
7.- Obligacions dels participants
La participació en el concurs comporta per als participants l'acceptació plena d'aquestes bases i el bon
comportament i respecte durant tot l’acte.
L’incompliment d’aquestes bases donarà lloc a la desqualificació immediata per accedir al concurs.
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FIRA DEL VAPOR 2022
8è. Concurs de Vestits d’Època
BUTLLETA INSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOM/GRUP
PERSONA DE CONTACTE
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

PARTICIPACIÓ/TEMÀTICA:
………………………………………………………………………………………………….................
....................................
………………………………………………………………………………………………….................
....................................
…………………………………………………………………………………………………….............
.....................................

QUANTITAT DE PERSONES:................
CATEGORIA:
INDIVIDUAL
PARELLA
GRUP/COMPARSA

Observacions:
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Retornar a l’OAC de l’Ajuntament o a la Fira
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