
 

Bases de participació: 

La Festa de la dansa serà el dissabte 29 d’abril de 2017, dia Internacional de la 

dansa. El hashtag per fer-ne difusió i participar a les xarxes socials serà 

#festadeladansa  

 Presentació de la inscripció de participació del 6 de març al 31 de març 

(ambdós inclosos) a: www.ccjardinspau.org  

o La Festa de la dansa, tindrà la distribució horària de matí (12 a 

14h) i tarda (16:30 a 21:30h).  

o La confirmació de la inscripció serà en un màxim de 3 dies hàbils.  

o No s'agafarà cap inscripció fora de termini.  

 

 Les propostes han de ser exclusivament de balls o danses i no incorporar 

cap tipus d’objectes, ni extres. 

 

 Cal que els participants/grups siguin i realitzin la seva activitat al Prat de 

Llobregat.  

 

 Cada entitat pot inscriure com a màxim 6 grups de balls. 

o Tenen un màxim de 5 minuts per cada ball.  

o Els grups han de ser d’un mínim de 4 components.  

o No es podrà inscriure un mateix grup per ballar més d'un cop, encara 

que sigui a inscripcions diferents. 

o Els grups diferents han de tenir com a mínim una ràtio de renovació 

dels seus integrants superior al 75%. 

 

 Un cop finalitzat el període d’inscripció i avaluades totes les peticions 

l’organització realitzarà la distribució horària dels grups i de les actuacions 

que remetrà a cada referent per la seva informació. 

 

 Les acreditacions s’han de recollir del 24 al 28 d’abril a la recepció del 

centre, amb l’horari d’obertura, màxim 3 acreditacions de suport. 

o En el cas de necessitar més ajuda dins dels vestuaris, cal consultar 

amb l’organització i amb antelació. 

o No serà permesa l'entrada de públic no integrant dels grups i no 

acreditada a qualsevol dels espais de l’activitat (vestuaris, backstage, 

i recinte de l’escenari). 

o Es recomana en la mesura del possible venir ja canviats i preparats. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccjardinspau.org/


 

 

 

 L'Organització no es farà responsable dels objectes personals 

dipositats en els diferents espais de l’activitat (vestuaris, backstage i recinte 

de l’escenari), així com de les pèrdues, deterioraments, danys causats als 

objectes personals durant l'estada als recintes de l’activitat. 

 

 Les mides de la tarima son de 10m x 10m, no es permet grups de més de 

24 integrants per motius de seguretat.  

 

 No està permès fer fotografies dins dels espais de l’activitat (vestuaris, 

backstage i recinte de l’escenari). 

 

 Cada entitat/grup és responsable de tenir l’autorització dels seus 

integrants (i dels tutors en cas dels menors) per poder utilitzar fotografies 

que es realitzin i on apareguin. 

 

 La cancel·lació per motius meteorològics o de força major, es farà 

mitjançant la publicació al Facebook i SMS als titulars de la inscripció, que 

seran els encarregats de notificar-ho als integrants dels seus grups. En el 

cas de pluja, no hi haurà lloc alternatiu.  

 

 En el cas cancel·lacions per part dels participants, problemes tècnics en 

l'enviament de la inscripció o altres qüestions que facin referència a la Festa 

de la dansa, trucar al 93.4782141, o enviar un mail a 

informacio@ccjardinspau.org  o presencialment al centre amb l'horari de 10h 

a 13h i de 17.30 a 22.30h 

 

 L'Organització es reserva el dret de cancel·lar i modificar: l’ordre, les 

dates, els horaris, així com resoldre qualsevol situació no contemplada en 

aquestes bases. 

 

 La participació a aquesta convocatòria de la Festa de la Dansa 2017 

implica l’acceptació d’aquestes bases i de les resolucions que pregui 

l’organització davant imprevistos tant dins del procés d’inscripció com durant 

la realització de l’activitat. 

 

 

 

https://www.facebook.com/jardinsdelapau/?fref=ts
mailto:informacio@ccjardinspau.org

