
BASES I PREMIS

Els premis són acumulables.

Per accedir als premis grupals es necessita un mínim de 5 persones.

Podran participar grups i comparses que no tinguin opció a premi.

El lliurament de premis es farà amb un xec durant la Festa de Cloenda. Tanmateix s’haurà de signar un rebut per 

duplicat per l’import del premi. Les persones que recullin el Premi és obligatori que portin disfressa.

El Jurat serà itinerant  durant tots els actes organitzats en els diferents espais.

S’haurà de dur el nom i número dels concursants en un lloc visible. L’esmentat número serà facilitat per la Comissió.

La Comissió es reserva el dret d’admissió a concurs de les comparses i grups sense un mínim de qualitat.

Les inscripcions es faran omplint el formulari de la web: www.calellafilmfestival.com

El detall de festes i esdeveniments on han de ser presents els concursants, es penjarà a la web del festival amb una 

antelació mínima d’un més anterior a la data de l’esdeveniment.

En aquesta primera edició la temàtica de les disfresses serà lliure.

La Comissió del Fantasy Festival, no es farà responsable d’accidents i/o aldarulls en general que es puguin produir 

durant la realització dels diferents esdeveniments.

Queda totalment prohibit realitzar espectacles pirotècnics ni utilitzar material pirotècnic, així com l’entrada de 

menjar i ampolles de begudes, vidre, llaunes, bengales, petards, etc. ni objectes prohibits com ara navalles, 

punxons, etc. al recinte on es celebrarà la Festa de Cloenda per mesures de Seguretat Local.

L’organizació es reserva el dret d’ anul·lar alguna de les categories a concurs, si no hi ha un mínim de grups partici-

pants. La mateixa organizació serà la que decidirà el mínim de grups i si es dona el cas, avisarà amb suficient ante-

lació  l’anulació per evitar generar perjudicis als participants apuntats.

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, LO 15/1999, quan l'usuari 

faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular d'aquesta Web al tractament i 

incorporació dels mateixos en un fitxer de la seva propietat, degudament comunicat a l'Agència de Protecció de 

Dades. El titular d'aquesta web no utilitzarà la informació relativa a les seves dades personals per a cap altra finali-

tat que no sigui identificar els concursants.

Bases del concurs 

Fantasy Festival 2018

Millor disfressa grupal:        

Millor coreografia grupal :  

Millor vestuari grupal:    

Millor disfressa individual: 

Millor maquillatge individual:
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1.000 euros

500 euros

500 euros

500 euros

500 euros
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