BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA
(Dijous 26 de Maig 2022)
LA RUETA serà el proper dijous, 26 de maig de 2022, concentració a les 15.30
a la plaça Llibertat.
OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la
participació ciutadana i la cohesió entre centres educatius de la nostra
ciutat a sa Rueta del Carnaval 2022
CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
2022, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba
a la partida 33801-4890008 per un import de 2.000 €.
La concurrència no serà competitiva i se premiarà la participació de cada
un dels centres educatius amb la mateixa quantia.
REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure i s’hi poden
inscriure tots els grups de les escoletes, centres d’educació especial i col·legis
d’Inca (FINS A SISÈ DE PRIMÀRIA) que vulguin participar en la desfilada. EL
TEMA O MOTIU, l’elegiran lliurement els concursants.
Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines.
Cada centre haurà d’aportar com a mínim 2 persones.
LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, (Avda. de Lluc 299)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 17 a 21h. Dissabtes de 10 a 13 i
de 17 a 21h.
S'ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari
de la persona titular del c/c.
Amb la inscripció és lliurarà als participants un distintiu numèric i és
imprescindible encapçalar el grup amb la distinció del centre al que
pertanyen.
ORDRE DE SORTIDA. El proper 12 de maig a les 19.30h es realitzarà un sorteig
per establir l'ordre de sortida entre tots els participants inscrits, en primer lloc
dels centres educatius de 0 a 3 anys i posteriorment els centres de primària.
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 1 de març de 2022 de gener al 5 de maig de
2022, fins a les 14.00 h.
Horari: l’horari de concentració serà a les 15.30 h i la sortida, a les 16 h.
Lloc de concentració: plaça de la Llibertat.
La desfilada acabarà a la plaça Mallorca.
Suspensió Si a causa del mal temps o qualsevol altre causa que no permeti la
celebració de la RUETA, se valorarà un dia alternatiu per la seva celebració.
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ANNEXE 1 : INCRIPCIÓ RUETA 2022

Nom i cognoms

DNI - NIF - NIE

En representació de

DNI - NIF - NIE

Municipi

Domicili

CP

Tel.

Adreça de correu electrònic

EXPÒS:

Que volem participar a sa Rueta amb les dades següents:

NOM DE LA
COMPARSA
CENTRE
CURS ESCOLAR
NRE. PARTICIPANTS
NRE. DE NINS/NINES
NRE. DE PERSONES
ADULTES
BANC C/C ***

ES

*** S'HA DE PRESENTAR CERTIFICAT BANCARI DE LA PERSONA TITULAR DEL C/C.
Inca, __________ de ______________________ de 20_____
(signatura)

AJUNTAMENT D’INCA. ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(àrea a la qual adreçau la sol·licitud)
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