BASES CONCURS DE BALL TELEVISAT BALLEM?

PRÒLEG

Ballem? és un programa de televisió i al mateix temps un concurs de ball. Està adreçat a un
públic sénior, a partir de 55 anys, i els seus objectius principals són el foment d’un estil de vida
actiu, donar-li valor als beneficis de practicar activitats en parella –en concret el ball– i
finalment crear un producte d’entreteniment familiar que reunesca iaios, fills i néts en una
experiència única i divertida.

BASES

1. Per a inscriure’s en Ballem? almenys un dels membres de la parella haurà d’haver complit
els 55 anys.
2. Cap dels participants haurà d’haver-se dedicat professionalment al ball.
3. Ballem? constarà de quatre programes i serà imprescindible el compromís de participació en
les jornades de gravació, excepte malaltia o impediment de força major.
4. El Jurat de Ballem?, compost per ballarins professionals, puntuarà els participants tenint en
compte criteris d’estil, execució i posada en escena. Cap parella serà eliminada i resultarà
guanyadora aquella que obtinga major puntuació en la suma dels quatre programes.
5. Els balls a concurs formaran part del denominat conjunt de balls de saló, que engloben els
estils estàndard (vals vienés i fox) i llatins (pasdoble, tango, txa-txa-txa i merengue).
6. Es crea també una categoria a concurs, que puntuarà els balls en grup, coneguts com
meneitos. Per a participar en aquesta categoria cada grup haurà, almenys, de constar de 5
membres com a mínim i 10 com a màxim, sense importar l’edat dels seus components. Els
concursants que participen en aquesta categoria podran fer-ho també en la categoria per
parelles si compleixen els requisits exposats en el punt 1 i 2. En la categoria de ball en grup
es valoraran especialment les coreografies i la posada en escena (caracterització i vestuari).
7. El Jurat de Ballem? atorgarà un premi únic per a cada categoria, compost per una escapada
en parella i trofeu per als guanyadors, així com un sopar en un restaurant local per als
guanyadors de la categoria grupal. A banda els patrocinadors podran pel seu compte otorgar
altres premis a les parelles i grups participants per premiar altres aspectes dels concursants.
8. Tots els participants rebran, a més, un diploma acreditatiu i un obsequi pel simple fet de
participar.
9. La inscripció és gratuïta. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs.
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