
 
 

BASES PREMI A LA FOTOGRAFIA AMB EL TIÓ MÉS ORIGINAL 

1. Es convoca al “Premi a la fotografia amb el tió més original” a tots 

els nens i nenes empadronats a Alfarràs o que estudien al col·legi 

d’Alfarràs que tenen fins a l’edat de 12 anys (inclòs).  

2. Termini de presentació de les imatges: fins que el Tió de Nadal 

desaparegui de davant els porxos de l’Ajuntament.  

3.  Per participar s’ha d’enviar al WhatsApp d’Incidències de 

l’Ajuntament (630041057) o al correu electrònic 

tania@ajuntamentalfarras.cat una imatge on surti el Tió d’Alfarràs i 

el nen o nena indicant el nom i cognoms i data de naixement.  

4. Criteris de valoració: Es valorarà l’originalitat i la creativitat en les 

fotografies amb el Tió de Nadal.  

5. S’anunciarà a través dels mitjans de comunicació habituals de 

l’Ajuntament el guanyador d’aquest premi dilluns 10 gener de 2021.  

6. Premi: Xec per valor de 40€ per gastar a l’establiment Serveis 

Informàtics d’Alfarràs.  

7. El premi es podrà recollir a partir del mateix dia a les oficines 

municipals.  

8. Jurat: Regidoria de Festes i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

d’Alfarràs i administrativa de les oficines de l’Ajuntament. El jurat 

s’encarregarà de seleccionar els guanyadors/es del concurs. El 

veredicte del jurat serà inapel·lable. 

9. Participar en el concurs implica donar permís  a l’Ajuntament 

d’Alfarràs a publicar i difondre la imatge guanyadora als mitjans de 

comunicació habituals de l’Ajuntament.  

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de totes i 

cadascuna d’aquestes bases.  

Pel fet de participar, el/la participant autoritza a l’Ajuntament d’Alfarràs a difondre la seva identitat, 

(nom i dos cognoms), així com la imatge a efectes de comunicar al públic amb general el resultat 

del concurs, tant a través de la web (www.ajuntamentalfarras.cat) com a les xarxes socials.  

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 al PREMI A LA FOTOGRAFIA AMB EL TIÓ MÉS ORIGINAL, 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. 
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