
 

 
Vicepresidència 

Delegació de Relacions Públiques i Protocol 
Junta Local Fallera 

de Paterna 

 

Solicitut d´assistència de les Falleres Majors de Paterna i la cort d'honor 

 

                                                                                                                                          Exercici 20__ / 20__ 

 
Entitat / Associació sol·licitant  Nom i Cognoms del/la President/a 

  

 
Assistència que sol·licita: SI NO  SI NO 

Fallera Major de Paterna   Cort d’Honor major   

Fallera Major Infantil de Paterna   Cort d’Honor Infantil   

President/a   Delegats   

 
 

Vestimenta 
  Cóctel  

Gala  Informal  

Formal  Fallera  

 
Acte per al que se sol·licita l’assistència Observacions 

  

Data de realització de l’acte Lloc de realització de l’Acte 

  

 

Hora d'acte 

 

 14h 18h 20h 22h Temps de participació aproximat 

 

Divendres      

Dissabte      

Diumenge      

 
Nom i Cognoms del responsable de l’Acte Telèfon mòbil de contacte 

  

 
Observacions 

 E-Mail de contacte 

 

 
Data de la sol·licitud (*) Signatura del sol·licitant Segell de l’entitat sol·licitant 

   

 



(*) La sol·licitud haurà de presentar-se abans de quinze dies de la data de realització de l’Acte 

Carrer Coves del Palau, 28/ – 46980 Paterna. Tel.: 607 33 26 73 

Delegació de Relacions-Públiques i Protocol   e-mail: jlfp.rrpp@gmail.com 

 
VESTIMENTA 1 

Manga farol, aderezo y tres moños.  

VESTIMENTA 2  

Siglo XVIII (media manga), aderezo y tres moños.  

VESTIMENTA 3  

Siglo XVIII (media manga), aderezo y un moño.  

VESTIMENTA 4  

Manga larga, mantilla y tres moños  

(infantiles crudo o blanco, mayores negra, blanco o crudo)  

VESTIMENTA 5  

Manga larga y tres moños  

VESTIMENTA 6  

Manga larga y un moño.  

VESTIMENTA 7  

Traje de bailar (Dançà)  

VESTIMENTA 8  

Gala: Vestido largo, mono o dos piezas (falda larga o pantalón tipo  

palazzo). Las niñas cuando sea un acto de gala se les engloba en la  

vestimenta de coctel.  

VESTIMENTA 9  

Coctel: Vestido corto por encima de la rodilla o por debajo nunca  

minifalda. Traje dos piezas blusa y pantalón o blusa y falda o mono.  

VESTIMENTA 10  

Formal: Pantalón vestir, pantalón pata elefante, falda, blusa, top, (sin que  

se vea la barriga) body, vestido, zapatos en las mayores como mínimo  

tetilla.  

VESTIMENTA 11  

Informal: Vaqueros largos no rotos (nunca cortos), camiseta, polo, blusón,  

jersey, sudadera.  

VESTIMENTA 12  

Blusón: Blusón y vaqueros largos no rotos (nunca cortos 

mailto:jlfp.rrpp@gmail.com

