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Carnestoltes de Gironella 
8, 9 i 10 de març de 2019 

Bases del concurs de disfresses de mascotes 
 

 
 
1. TEMÀTICA 
Lliure 
 
 
2. PREMIS 
AL LA MILLOR DISFRESSA 
1er premi: val de 50€ en productes d’animals 
 
 
3. INSCRIPCIONS 
Cal apuntar-se a través de l’APP de Gironella omplint el formulari d’inscripció al 
concurs de disfresses de mascotes.  
 
4. PARTICIPACIÓ 
El concurs tindrà lloc dijous 7 de març a les 20.30h a la Plaça Pi i Margall, Gironella. 
- Tots els animals han d’anar disfressats. 
- Les disfresses han de ser lleugeres i el més còmodes possible. 
- Les disfresses no podran impedir les necessitats fisiològiques de l’animal. 
 
5. JURAT 
El jurat estarà designat per persones de l’organització. 
El jurat actuarà amb la màxima llibertat i discrecionalitat i tindrà, a més a 
més de les facultats normals de discernir el premi i emetre la resolució, 
les d’interpretar les bases i determinar les normes del seu funcionament. 
La resolució del jurat serà inapel·lable. 
 
 
 
6. ATORGAMENT DE PREMIS 
Els premis s’entregaran dijous 7 de març, un cop el jurat hagi deliberat. 
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7. ALTRES CONDICIONS 
- L’organització es reserva el dret a excloure qualsevol participants que es cregui 
que no compleix amb el punt 4 de les normes del concurs.  
- L’organització es reserva el dret a excloure aquells participants que: posin en 
perill el desenvolupament del concurs, mostrin un mal comportament cap als 
animals i participants, la qualitat de la disfressa no compleixi els requisits d’aquesta 
normativa, o la falta de neteja de l’animal.  
 
 
 

Gironella, febrer de 2019 

 


