BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES ONLINE
CARNESTOLTES 2021
Les Regidories de Cultura i Festes per tal de fomentar la participació de la
ciutadania i mantenir la il·lusió de les famílies tot i l’actual pandèmia, en
aquests moments en els quals s’ha reduït el contacte i no es poden realitzar
els actes tradicionals de la festivitat de Carnestoltes, organitza i convoca un
Concurs de Disfresses Online.
BASES REGULADORES DELS PREMIS DE CONCURS DE
CARNAVAL 2021
1. OBJECTE:
Aquestes normes tenen per objecte regular el “Concurs Carnestoltes 2021”
que s’organitzarà des de les Regidories de Cultura i Festes.
2. PREMIS:
Els premis consistiran:
1. PREMI INDIVIDUAL INFANTIL ( fins als 15 anys)
20 EURRAS
2. PREMI EN GRUP INFANTIL (fins als 15 anys i 2 o més persones)
60 EURRAS
1. PREMI ADULT INDIVIDUAL (+ de 15 anys)
40 EURRAS
2. PREMI ADULT EN GRUP (+ de 15 anys i 2 o més persones)
100 EURRAS
3. PARTICIPANTS:
En el concurs podran participar tots els veïns i veïnes del municipi que ho
desitgin. El fet de participar-hi implica l’assumpció de les presents bases i
l’autorització a l’Ajuntament d’Alfarràs a publicar i difondre el treball
presentat i el nom el concursant determini. A efectes de poder identificar els
guanyadors el treball que es remeti al WhatsApp d’Incidències SI que
s’identificarà amb nom i cognom.

4. PRESENTACIÓ:
Es podran enviar les imatges o vídeos amb la disfressa fins al 28 de febrer
de 2021 al WhatsApp d’Incidències de l’Ajuntament d’Alfarràs 630 041 057
indicant que les imatges enviades són pel citat concurs, i al col·lectiu que
pertanyen (adult o individual).
5. CRITERIS DE VALORACIÓ:
Es premiarà l’ús de materials reutilitzats, biodegradables o reciclats, l’enginy
i la creativitat.
6. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG:
El jurat compost pels membres Grup de Teatre Acudit decidirà als premiats.
La relació dels afortunats serà anunciada a través de les xarxes socials de
l’Ajuntament d’Alfarràs a partir de dijous 4 de març de 2021.
El jurat s’encarregarà de seleccionar els guanyadors/es del concurs. El
veredicte del jurat serà inapel·lable.
7. LLIURAMENT DE PREMIS:
L’Ajuntament d’Alfarràs es posarà en contacte amb els premiats per a
recollir els premis, mitjançant la presentació del DNI o en cas dels menors
d’edat amb el DNI del pare/mare o representant. El termini màxim de
recollida dels premis serà fins al 31 de març de 2021.

* L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
L’Ajuntament d’Alfarràs es reserva el dret a publicar i difondre tant les imatges com el
nom dels guanyadors a les xarxes socials corporatives.
L’Ajuntament d’Alfarràs garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita
queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de
facilitar la seva participació en el Concurs de Carnestoltes, segons el que preveuen les
bases. L’Ajuntament es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder
utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.

