Junta Local Fallera de Alfafar – Concurs de Presentacions
Concurs de Presentacions
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions, convoca
el “TRADICIONAL CONCURSO FALLERO DE PRESENTACIONS” en la seua convocatòria de
2015.
PRIMERA.- PARTICIPANTS:
1. Participaran al concurs les set comissions falleres d’Alfafar.
SEGONA.- REQUISITS:
1. No existixen limitacions en quant a les dimensions de l’escenari, decoració i la resta
d’elements que continga la mateixa.
2. La presentació podrà ser en un sol acte, es a dir, majors e infantils junts, o en dos
actes separats, poguent-se celebrar éstos el mateix dia o en dies separats.
3. La presentació haurà de desenrrollar-se obligatòriament en llengua valenciana.
TERCERA.- DATA:
1. La data, lloc i hora de la presentació, deuran ser comunicades amb al menys un mes
d’antelació a la Junta Local Fallera d’Alfafar.
QUARTA.- JURAT:
1. Serà designat per JLFA, amb un nombre mínim de tres, i el seu veredicte serà
inapel·lable.
2.

Abans de començar la seua llabor, en la primera Presentació, el President de JLFA, li
entregarà una còpia de les presents bases, així com de l’anex I, a cada Jurat per a la
seua lectura, aclarint en ixe moment els dubtes que li pogueren plantejar els mateixos.

3. El jurat qualificarà a cada presentació como un sol acte, encara que ésta s’haja
realizat en dos actes separats.
4. El jurat deurà valorar els siguients aspectes, desenrrollats a l’anex I que s’adjunta a
estes bases:
a) ORIGINALITAT: del guió, del desenrrollament del mateix i dels elements
utilizats.
b) QUALITAT: de la idea original, del text que la expresa i de la forma
d’expressió, coordinació i armonía de les diferents parts de la presentació.
c) ACCIÓ: movimient i dicció dels actuants, així com el ritme de l’acte en
tot el seu desenrrollament i estil.
d) PRESENTACIÓ DE L’ACTE: direcció, escenografía (montage, il·luminació,
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vestuari, coreografía, música i decorats), apoteosi, la llabor dels presentadors
(forma de presentar, fluidea, etc…), així com la forma de presentar a les Falleres
Majors.
e) El Jurat tindrà en compte la puntualitat a l’hora d’iniciar l’acte. Per a l’inici de la
presentació, se prendrá com horari de referència, el indicat en la invitació a la
presentació, sent el president del jurat quí la determina, establint obligatòriament la
puntuaciò de la resta dels jurats en este punt.
f) A efectes de puntuació, el jurat donarà per finalizada la Presentació, en l’instant
en el que se procedisca a nomenar a les comissions falleres i entitats invitades per
la comissió.
g) El jurat no valorarà l’intervenció del mantenidor.
h) El jurat no valorarà l’intervenció de FF.MM i Presidents.
5. En qualsevol cas, se valorarà negativament els detalls de mal gust i tot
el que atemte contra el carácter propi que ha de presidir una Presentació. Se
consideraran demérits:
a) Interrompre l’acte amb el repartiment de regals, una prolongació
excessiva per elements extranys a l’acte o errades d’organizació.
b)

La presència innecesària d’elements no actuants, i en general tot alló
que tendixca a deslluïr l’act de la Presentació.

6. El Jurat se reserva la facultad d’interpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist o cuestió no prevista en les mateixes, donant compte motivat de tot això a la
Junta Local.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis, que constarán de banderí:
a) Del PRIMER al SÉPTIM.
SEXTA.-

ATRES:

1. La participació en el concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. L’entrega dels premis se realizarà el día 16 de Març, junt a la resta de concursos. Fins
a ixe moment, el sobre amb el veredicte del jurat serà qustodiat per la Policía local.

Delegació de Concursos.
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