Ajuntament de Carlet

Primera. Podran participar-hi tots el veïns o entitats de Carlet. El domicili on estiga el
betlem o l’arbre també s’haurà de trobar a Carlet.
Segona. La tècnica serà lliure, però els betlems inscrits han de contindre, almenys,
naixement i reis mags, amb unes dimensions de tauler superior a 1’50 metres de llarg.
En el cas dels arbres, com a mínim faran 1,20 metres d’alçària.
Tercera. Les inscripcions al concurs es formalitzaran mitjançant una instància
presentada al Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Carlet del 25 de novembre al 9
de desembre de 2019.
Quarta. El jurat visitarà els betlems o arbres inscrits els dies 16 i 17 de desembre a
partir de les 17.00 hores.
Cinquena. És obligatori que els betlems o arbres participants estiguen completament
acabats i, en el seu cas, enllumenats, amb les condicions necessàries que permeten al
jurat visualitzar amb claredat la composició en el seu conjunt. L’incompliment d'esta
norma significarà la desqualificació del concurs.
Sisena. Els betlems o arbres inscrits en el concurs que a l'hora de la visita del jurat no
estiguen decorats, d'acord amb les presents bases, quedaran automàticament
eliminats.
Setena. El jurat estarà format per:
·Regidora de Cultura
·Fins a un màxim de tres persones relacionades amb el món de les arts i les tradicions.
Huitena. S'estableixen els premis següents:
Betlems
1r premi
2n premi
3r premi

Import
250’00 €
150’00 €
100’00 €

Arbres
1r premi
2n premi
3r premi

Import
200’00 €
100’00 €
75,00 €

Enginy i gràcia (betlems o arbres) 100’00 €
A criteri del Jurat, podrà declarar-se desert o ex aequo algun premi. Igualment es
podrà fer un reconeixement a la participació de les diferents entitats participants.
Novena. El jurat, efectuada la visita als betlems i arbres inscrits, alçarà una acta en
què propose l’adjudicació dels premis per a la seua aprovació mitjançant resolució de
l’Alcaldia.
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XX Concurs de betlems i arbres de Nadal 2019

Ajuntament de Carlet
Desena. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el dia 19 de desembre, a
la Casa de la Cultura de Carlet, a les 20.30 h.
Onzena. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les presents bases, així
com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les
incomplisca.

Diligència.- Per fer constar que les presents bases han sigut aprovades per acord de
la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2019.
Carlet, en la data de la firma
Document firmat electrònicament al marge
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