BASES DEL CONCURS MIRA COM BALLO 8
1.- Poden participar els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària, ESO i Batxillerat que
siguin socis de l’AMPA.
2.- S’estableixen les següents Categories:
• 4t, 5è i 6è de Primària
• ESO i Batxillerat
I les següents Modalitats:
• Individual i Parelles
• Grups: entre 3 i 8 participants
Un participant pot concursar a una o les dues Modalitats però sense repetir
modalitat i sempre a la mateixa categoria. Tots els membres d’una modalitat
hauran de pertànyer a la mateixa categoria (ex.: no poden haver-hi alumnes de
6è de primària amb alumnes d’ESO o Batxillerat)
3.- La duració de cada ball tindrà una durada màxima de 3 minuts.
4.- S’admeten tot tipus de cançons, de qualsevol estil i època. S’admeten tant
cançons originals com cançons retallades, mesclades o transformades. Qualsevol
ball o lletra de cançó irrespectuosos, s’aturarà i el participant o participants seran
desqualificats immediatament.
5.- En el moment de la inscripció s’assignarà un codi d’identificació a cada
inscripció.
6.- En les dates indicades i abans de la competició, els participants hauran
d´enviar a l´AMPA la música/cançó que hagi escollit per al concurs, al correu
ampa@ampamdangels.org. Cal indicar al correu el codi assignat en el moment
de la inscripció. Haurà d’estar gravada en qualsevol d’aquests formats d’àudio:
WAV, FLAC, WMA o MP3.
7.- Un jurat puntuarà cada una de les actuacions i triarà la millor actuació de cada
Categoria i Modalitat. S´entregaran 4 premis en total. En cas d’empat, el vot del
president del jurat desempatarà. Es valorarà la qualitat tècnica, expressivitat,
figures, elements de risc, indumentària, connexió de grup, ...
8.- No es podrà repetir cap actuació, llevat el cas què en els primers 15 segons
el/els participants facin un senyal al jurat, per poder tornar a començar l’actuació.
Només es podrà fer una vegada.
9.- Davant qualsevol incidència o imprevist, el jurat i els membres de junta
analitzaran la situació i es dictarà una resolució inapel·lable.
10.- La inscripció a aquest concurs de ball comporta l’acceptació de totes les
seves bases.

