
 

 
 

BASES DEL  
CONCURS ANIDISFRESSA 

 
 
 
Aquest concurs tindrà lloc a la 17a Festa de l'Animal de Companyia, el diumenge 8 de maig de 2022, de 
17 a 18h aprox., a la plaça de l'Argub, al Parc Catalunya, de Sabadell. 
 
 
EN QUÈ CONSISTIRÀ LA PARTICIPACIÓ 
 
Consistirà en una desfilada de diferents grups disfressats amb una temàtica animal. A més, els que 
participin a la categoria de millor performance podran fer-la, disposant d'un màxim de 2min per realitzar-la. 
 
El concurs tindrà lloc a la pista central i un jurat format per tres persones (un soci/padrí/voluntari de la 
Protectora, un col·laborador/patrocinador de la Festa i una persona del públic) premiarà dos dels grups. 
 
 
PARTICIPANTS  
 
Podran participar grups de 6 persones màxim, de totes les edats. Siguin grups d’escoles, amistats, 
famílias, etc. 
 
 
INSCRIPCIONS 
 
Per a la inscripció: se sol·liciten 2€ per cada persona inscrita, en concepte de donatiu -destinats als 
gats i gossos del refugi-. Data límit: 29 d'abril. 
 

• Caldrà enviar email a activitats@protectorasabadell.org indicant les dades següents: 
§ Nom del grup i categoria en què participarà 
§ Nom i cognom del/la representant del grup 
§ Telèfon i email del/la representant del grup 
§ Nombre de components del grup i edats 
§ Via per la qual es farà el donatiu 

 
§ I, en cas de la categoria millor performance, caldrà adjuntar en format .mp3 la música 

que vulguin posar en el moment de la performance. En cas de no aportar-la 
prèviament, lorganització es reserva el dret de posar una música alternativa. 

 
• Es pot fer el donatiu per diferents vies, important fer constar el nom i cognom del/la representant 
del grup: 

 
§ per transferència bancària, posar com a concepte “concurs disfresses” i adjuntar el 

comprovant al correu electrònic. Compte corrent del Banc Sabadell: 
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230 
BIC: BSABESBBXXX 

 
§ per PayPal, targeta de crèdit o Bizum: a la nostra web es troba l'enllaç directe: 

http://www.protectorasabadell.org/collabora/donacions/ 
 
 



CATEGORIES I PREMIS  
 
Hi haurà 2 categories: (un premi por cada categoria) 
 

• Millor disfressa: valorant sobretot... 
§ si s’ha elaborat manualment o és comprat 
§ la temàtica 
§ el conjunt del grup 
§ originalitat 
§ com desfilen 
§ ... 
 

• Mejor performance: 
§ posada en escena 
§ coordinació del grup 
§ originalitat 
§ la temàtica 
§ ... 

 
Els premis seran articles de marxandatge de la Protectora, així com obsequis especials lliurats pels 
diferents patrocinadors. 
 
 
- La Protectora es reserva el dret a modificar o cancel·lar el concurs si les circumstàncies així ho 
requereixen. 
 
- La participació al concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases. 

 
 
 
 

Per més informació: activitats@protectorasabadell.org 
 
 

 
Sabadell, 17 d’abril de 2022 

 
Visita la nostra pàgina web: www.protectorasabadell.org 
Fes-te soci per 6€ al mes: www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php 
Fes-te teamer per 1€ al mes: www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell 
 
Segueix-nos al nostre Facebook: www.facebook.com/protectorasabadell 
Segueix-nos al nostre Instagram: www.instagram.com/protectorasabadell 
Segueix-nos al nostre Youtube: https://www.youtube.com/user/protectorasbd/ 

 

 

 
 


