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BASES DE PARTICIPACIÓ PER AL CIRCUIT 

D’ARTS ESCÈNIQUES 
2016 

 
 
 
1. PARTICIPANTS I MODALITATS 
 
1.1 Podran participar-hi tots els grups d’Arts Escèniques, sense 

ànim de lucre, que no tinguen estructura empresarial, tant 
independents com vinculats a tot tipus d'associacions, entitats o 
institucions juvenils, culturals, socioculturals, o lúdiques que 
representen obres en les quals el valencià siga el vehicle 
d'expressió artística i tinguen la seu social a la Comarca de la 
Safor i que almenys el 50% dels seus components siguen 
menors de 35 anys. 

 
1.2  Es consideren Arts Escèniques: 
 
 - Obres teatrals. 
 - Monòlegs. 
 - Espectacles de màgia. 
 - Espectacles d’acrobàcia. 
 - Espectacles de ball...... 
 
2. INSCRIPCIONS 
 
2.1   Els i les participants hauran de presentar la inscripció al 
formulari amb l’enllaç: 
 
http://goo.gl/forms/LcdN0ccqnaathAyp2 
 
 

http://goo.gl/forms/LcdN0ccqnaathAyp2
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Posteriorment i una vegada acceptades les obres, l’organització es 
posarà en contacte amb la companyia per a concretar les 
circumstàncies de la representació.  
 
2.2 Després de tramesa la sol·licitud d’inscripció de tots els grups, 
es demanarà una sinopsi de l’obra (de només 10 línies); dues 
fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi); 
el repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l'historial del grup (amb 
una extensió màxima de 10 línies). 
 
2.3 El període d’inscripció serà fins el 30 d’agost de 2016.  
                               
                                         
3. CATEGORIES I DURADA DE LES OBRES 
 
3.1 S'estableix una sola categoria per a totes les obres 
representades. Cada obra podrà constar d'un o més actes. 
 
3.2 Les obres tindran una duració mínima de 45 minuts i una 
duració màxima de 90 minuts, a excepció dels monologuistes que 
tindran una duració mínima de 10 minuts i una duració màxima de 
15 minuts. 
 
4. SELECCIÓ D’OBRES PARTICIPANTS 
 
4.1 Les obres seran exposades al facebook del Calaix Jove, on 
seran valorades pel públic. Es triaran quatre grups, i dos de reserva, 
que hauran de confirmar en un termini màxim de tres dies la seua 
participació. 
 
4.2 Per a la valoració de les obres finalistes que es representen es 
nomenarà un jurat, a proposta de la comissió organitzadora, format 
per tres persones vinculades al món de les arts escèniques i de la 
cultura valencianes.  
 
4.3 L'últim dia de deliberació el jurat estendrà l'acta de les 
nominacions.  
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4.4  Alguna de les Obres nominades podran ser representades en la 
trobada de joves que tindrà lloc en Oliva la setmana del 12 al 16 de 
setembre de 2016 
 
4.5 El veredicte del jurat serà inapel·lable, els grups participants 
acceptaran expressament la seua autoritat tant per a resoldre els 
premis com per a solucionar qualsevol incidència no prevista en les 
bases. 
 
5. DADES, LLOC DE REPRESENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
DE L’ESPAI 
 
5.1 Les obres finalistes es representaran als municipis que ho 
demanden i que estiguen adherits al projecte Calaix Jove. 
 
El muntatge haurà d’adaptar-se a l’espai disponible de cada 
escenari que tinga el lloc on s’haja de representar l’obra. 
 
5.2 Assajos: Els grups participants podran disposar del local per a 
assajar o realitzar el muntatge de l’obra que representaran el mateix 
dia de la data d’actuació en horari a determinar. 
 
5.3 L'organització posarà a l'abast dels grups seleccionats una 
relació amb la dotació tècnica de què disposa el local de 
representació. Qualsevol necessitat que no hi aparega correrà per 
compte dels grups participants. 
 
5.4 L’organització  no disposa de personal auxiliar de càrrega i 
descàrrega per als grups que participen en el certamen. 
 
 
6. MÉS INFORMACIÓ 
 
6.1 El Calaix Jove es reserva el dret de reproduir fragments  de les 
obres representades per les companyies que participen i que 
resulten seleccionades, i de fotografiar algunes escenes de les 
obres que es representen, per contribuir a la promoció i difusió del 
certamen. 
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6.2 Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases la 
resoldrà de forma inapel·lable l’organització. 
 
6.3 El fet de participar en el certamen comporta l'acceptació 
d'aquestes bases, i el seu incompliment serà motiu de 
desqualificació automàtica. 
 
 
 
Clàusula de Protecció de dades de caràcter personal A efectes del 
que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), el Circuit Creat 
Jove informa als i les participants en l’exposició itinerant que 
incorporarà les seues dades personals en un fitxer de la seua 
propietat amb la finalitat de processar la consulta i proporcionar-li 
informació sobre convocatòries, serveis, ofertes i novetats que 
puguen ser del seu interès. Així mateix, els informen dels seus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de 
caràcter personal per internet i correu a l’adreça 
calaixjovesafor@gmail.com segons els termes establerts a la LOPD. 
Les dades esmentades anteriorment són obligatòries per a 
processar la consulta. 
 
 

mailto:calaixjovesafor@gmail.com

