Comunicat oficial. Premi Jujol. COVID-19

COMUNICAT OFICIAL: AJORNAMENT XI PREMI JUJOL. COVID-19
Benvolgudes i benvolguts:
Seguint amb la voluntat de donar continuïtat al Premi Jujol, adaptarem aquesta
edició a la situació socio-sanitària actual. Volem afavorir l’organització i el
desenvolupament de l'XI Premi Jujol de Dansa Jove.SJD 2020 en unes condicions
òptimes i segures per a tothom.
Hem de ser prudents, i tenir present que la darrera paraula SEMPRE la tindrà la
pandèmia del COVID-19, que genera moltes incerteses i molts canvis en els
protocols i en les fases de desescalada (vetllarem en tot moment per acomplir les
pautes d'actuació dictades per les autoritats sanitàries de la Generalitat de
Catalunya).
Enguany acotarem la participació al XI Premi Jujol a la modalitat de SOLOS,
descartant la participació de duos i grupals per tres raons bàsicament:
1. El desconeixement de quina situació socio-sanitària ens trobarem en aquelles
dates.
2. La complexitat dels protocols sanitaris i de prevenció del COVID-19 fa molt
difícil la seva aplicació al 100% amb el volum de persones que mobilitza el
Jujol.
3. El fet de concursar només en solos, facilita molt els assajos i l’organització de
les escoles.
Com les condicions han canviat, anem a facilitar-vos la informació que ens permetrà
reorganitzar-nos a tots plegats:

PRE-INSCRIPCIONS


Les escoles que SI estàveu inscrites al Premi Jujol haureu de decidir
què voleu fer: voleu participar amb els solos inscrits? voleu inscriure més
solos? voleu fer algún canvi dels solos inscrits? no voleu participar-hi? etc.
1. En el cas que SÍ hi vulgueu participar:
a. Caldrà descarregar-se el Formulari de Pre-Inscripcions SOLOS, i
enviar-lo per correu a info@pjujoldansajove.com.
b. La data màxima per enviar aquests formularis serà el 26 de juny del
2020.
c. Un cop enviats i revisats els vostres formularis, us confirmarem les
vostres pre-inscripcions.
2. En el cas que NO hi vulgueu participar, ens ho haureu de comunicar, com
a molt tard, el divendres 19 de juny.
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3. En ambdós casos caldrà descarregar-se el document de dades
bancàries, i enviar-lo al correu info@pjujoldansajove.com, per
procedir a l’extorn de les vostres inscripcions (les dels solos que no hi
participin, i les de duos i grupals).
4. Els extorns de les inscripcions es faran durant el mes de juliol.
 Les escoles que NO estàveu inscrites al Premi Jujol, i ara hi voleu
participar:
1. Caldrà descarregar-se el Formulari de Pre-Inscripcions SOLOS, i
enviar-lo al correu info@pjujoldansajove.com.
2. La data màxima per enviar aquests formularis serà el 26 de juny del
2020.
3. Un cop enviats i revisats els vostres formularis, us confirmarem les vostres
pre-inscripcions.

INSCRIPCIONS
Un cop confirmades les vostres pre-inscripcions, caldrà formalitzar les
inscripcions per ON-LINE.
 La data límit per formalitzar les inscripcions i abonar els drets d’inscripcions
serà el 15 d'agost del 2020 o quan es cobreixi el nombre màxim
d’inscripcions.
 Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les
inscripcions.


CALENDARI
El calendari del Premi Jujol es manté en el cap de setmana del 14 i 15 de
novembre
 Com es reduirà el volum de coreografies, la seva durada també es reduirà.
 El Premi començarà el dissabte 14 pel matí.
 Si pel volum d’inscripcions calgués ampliar l’horari, el concurs començaria el
dissabte tarda, seguiria el diumenge pel matí i la Gala Solidària seria
diumenge per la tarda-vespre.


La nostra prioritat serà sempre garantir la seguretat i la salut de totes les persones
que vinguin a compartir amb nosaltres aquesta onzena edició del Jujol: les/els
participants, el professorat, el públic, el Jurat i les/els membres de l’Organització.

Us hi esperem a totes i a tots!!
VIU LA DANSA!!
Sant Joan Despí, 3 de juny 2020
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