REGLAMENT I CODI DE VESTIMENTA

Gener del 2022

PREÀMBUL
Tal com estableix l’apartat 14b de Reglament de Règim Intern de la BUMT: L’uniforme podrà
ser canviat a criteri de la Junta i aprovació per majoria simple dels músics.
D’aquesta manera, als mesos de juny i juliol de 2021 es va sotmetre a votació diferents
uniformes per tal de canviar la imatge de la banda. Del resultat de la votació es va decidir
que el nou uniforme de la BUMT seria:
Uniforme formal

Uniforme informal

Lliure negre (tratge, faldilla o vestit)

Polo i jersei brodat

*És responsabilitat de cada músic

*La BUMT proveeix als músics amb els polos i jerseis

Aquest document detalla com és l’uniforme oficial de la Banda Unió Musical de Tarragona.
Tant les bases com la convocatòria de la votació es van fer públics pels canals habituals de
comunicació entre la Junta i els músics.

CARACTERÍSTIQUES DE L’UNIFORME
Uniforme informal
Roba subministrada per part de la banda:
- Polo granat de màniga curta per l’estiu amb el logotip brodat
- Jersei negre de màniga llarga per l’hivern amb el logotip brodat
Roba personal:
- Pantalons texans llargs negres o faldilla negra
- Calçat negre (no cal que siguin sabates de vestir)
- Mitjons negres o mitges transparents (estiu) / negres (hivern)
- Cos negre per portar sota del jersei durant els mesos d’hivern
- Abric negre per portar durant els mesos d’hivern a les actuacions que siguin a l’aire
lliure

Uniforme formal
Roba personal:
- Camisa, brusa, jersei o vestit negre
- Pantalons de tratge negres o faldilla negra
- Sabates negres
- Mitjons negres o mitges transparents (estiu) / negres (hivern)
- Cinturó negre
- Obligatori quan es porta tratge
- Opcional en els altres casos
- Corbata negra
- Opcional
- Americana negra
- Opcional
- Pin
- Obligatori quan es porta americana
- Opcional en els altres casos
- Abric negre per portar durant els mesos d’hivern a les actuacions que siguin a l’aire
lliure

NORMES DE L’UNIFORME FORMAL
-

-

-

-

-

-

Camisa/Brusa/Jersei/Vestit
- Negre
- Estiu: màniga curta (no tirants)
- Hivern: màniga llarga
Pantalons
- Negres
- No estripats ni texans
- Estiu i hivern: llargs
Faldilla
- Negre
- No estampada ni texana
Sabates
- Totalment negres (sola, cordons…)
- No bambes ni esportives
- Tancades (no sandàlies obertes a l’estiu)
Mitjons
- Negres
- Llargs
Mitges
- Estiu: transparents
- Hivern: negres

UNIFORME INFORMAL VS UNIFORME FORMAL
A continuació es detallen les situacions en que s’utilitzarà cada uniforme tot i que sempre
podrà estar subjecte a canvis.

Uniforme informal
-

Passacarrers festius
Concerts de festa major

Uniforme formal
-

Passacarrers solemnes
Concerts a teatres/auditoris

Serà responsabilitat de la Junta informar a cada actuació de l’uniforme que s’ha de dur per
tal de no generar dubtes. En cas que l’uniforme d’algun músic no s'adeqüi a l’establert se li
comunicarà.

UNIFORME D’ESTIU VS UNIFORME D’HIVERN
A continuació es detallen les temporades en que s’utilitzarà cada uniforme tot i que sempre
podrà estar subjecte a canvis.
-

Estiu: Setmana Santa no inclosa a Santa Tecla inclosa.
Hivern: Santa Tecla no inclosa a Setmana Santa inclosa.

