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CIF Q4601328J

BASES DEL XL CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL
1. La Junta Local Fallera de Torrent convoca el XL Concurs de Declamació Infantil, en què poden participar totes les comissions, degudament
censades en la Junta Local Fallera de Torrent.
2. Poden participar en este concurs, tots els xiquets i xiquetes censats en
la seua comissió i en la Junta Local Fallera en el moment de la inscripció, a excepció de les xiquetes que componen la cort d’honor infantil de
la fallera major Infantil de Torrent del present exercici. Estos xiquets i
xiquetes han de tindre una edat màxima de catorze anys, complits entre
el 20-03-2016 i el 19-03-2017.
3. S’establixen quatre categories distribuïdes de la següent manera:





CATEGORIA A.- Xiquets i xiquetes fins a 5 anys (nascuts fins al
19-03-2011)
CATEGORIA B.- Xiquets i xiquetes de 6 i 7 anys (nascuts entre
el 20-03-2009 i el 19-03-2011).
CATEGORIA C.- Xiquets i xiquetes de 8, 9 i 10 anys (nascuts entre el 20-03-2006 i el 19-03-2009).
CATEGORIA D.- Xiquets i xiquetes d’11,12,13 i 14 anys (nascuts
entre el 20-03-2002 i el 19-03-2006).

4. No hi ha límit de participants, cada comissió pot aportar al concurs els
xiquets i xiquetes que crega oportú.
5. A estes bases s’adjunta una poesia per categoria, que han de ser les
que obligatòriament declamen els xiquets i xiquetes participants.
6. En cas que un xiquet/a es done de baixa, es pot reemplaçar per un altre
participant de la mateixa categoria i falla, sempre que complisca tots els
requisits necessaris i s’aporte tota la documentació requerida en el punt
9, fins a deu dies abans del començament del concurs.
7. Cap participant pot declamar la poesia abans de la celebració del concurs. Si així ho fa, eixe participant ha de ser desqualificat.
8. Tots els participants han de declamar la seua poesia el mateix dia i en
cas que el nombre de participants siga excessiu, cal fer-ho en dos dies,
distribuïts en categories A i D, el primer dia, i categories B i C, el segon.
9. La data d’inscripció és fins al 9 de setembre de 2016 a les 21 h.
10. Fins a les 21.00 hores del 7 d’octubre de 2016, les comissions participants han d’entregar una llista amb els DNI o llibres de família, tan ac-
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tualitzats com siga possible, amb la relació de tots els xiquets i xiquetes
participants.
11. El faller o fallera participant ha d’estar censat en la JLF deu dies abans
del dia del concurs.
12. El 12 de setembre de 2016 a les 20.00 h es durà a terme el sorteig per
a determinar l’orde d’actuació de cada categoria, així com el dia, hora i
lloc. El lloc del sorteig s’ha de comunicar uns dies abans.
13. S’establixen un primer, segon i tercer premi per cada una de les categories. Les comissions guanyadores han de rebre el corresponent banderí, i els xiquets o xiquetes guanyadors un obsequi, que se’ls ha
d’entregar en un acte organitzat per la JLF, on a més els primers premis
de cada categoria han de tornar a declamar la poesia guanyadora.
14. El jurat qualificador ha d’estar compost per un nombre entre 3 i 5 persones de lliure designació per la Junta Local Fallera, el qual s’ha de notificar a les comissions participants.
15. El jurat pot deixar desert el premi si valora que no hi ha cap participant
que el meresca.
16. La inscripció en este concurs suposa l’acceptació d’estes bases i el resultat del jurat és INAPEL·LABLE.
Observacions:
Bases aprovades en el ple de presidents del 19/05/2016.
Bases revisades per l'ús del valencià.

