CONCURS DE DISFRESES DE CARNAVAL D’ESPLUGUES 2021
BASES REGULADORES
REQUISITS I FORMA DE PARTICIPACIÓ
En relació als participants
Podran participar en el concurs les escoles d’Esplugues i els autors/autores que pengin les publicacions a
l’Instagram amb l'etiqueta #CarnavalEsplugues2021 i que siguin seguidors/seguidores del perfil
@EspluguesCrea.
Es pot participar amb una publicació per categoria. La participació en el concurs és gratuïta.
Les normes i condicions d'aquest concurs s'entenen acceptades pels concursants només pel fet de
participar-hi. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases o qualsevol dubte que pugui sorgir en
la corresponent convocatòria serà resolta per l’organització del concurs.
Les publicacions a Instagram amb l'etiqueta #CarnavalEsplugues2021 implica l'autorització perquè ens
posem
en contacte amb el guanyador/a a través d'un missatge a la fotografia. La participació en el concurs implica
també l'acceptació de totes les condicions d'Instagram que poden ser consultades a
instagram.com/legal/terms.
Les persones participants no poden tenir cap relació laboral ni administrativa amb l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat i hauran d’estar empadronades al municipi, aquesta condició es comprovarà d’ofici per part de
l’Ajuntament.
En el cas de participació en la modalitat Millor disfressa conjunt familiar o Millor grup bombolla, la
publicació serà admesa si almenys una de les persones està empadronada o està
escolaritzada a Esplugues.

En relació a les publicacions
Les publicacions han de ser originals i captades amb el dispositiu mòbil o càmera digital durant el període
del
concurs.
- La temàtica de les publicacions ha de ser relacionada amb el Carnaval
- Les publicacions a Instagram amb l'etiqueta #CarnavalEsplugues2021 seran públiques al compte
@espluguescrea, a la pàgina web www.crea.esplugues.cat, al compte de Twitter @espluguescrea i al perfil de
Facebook també corresponent a Esplugues Crea.
- L’organització es reserva l'opció de pujar una selecció de les publicacions participants a la web i xarxes
socials de l’Ajuntament d’Esplugues.
- A la vista de les publicacions que es facin amb l’etiqueta indicada i comprovat que la temàtica es correspon
amb la descrita a les presents Bases, els serveis municipals formularan la llista de participants objecte de
valoració pel Jurat que es publicarà a les xarxes socials i a la web municipal.

1

TERMINI PER PARTICIPAR
Una vegada publicades bases i convocatòria es podran pujar les publicacions des del 8 de febrer
de 2021 fins el dia 15 de febrer de 2021 a les 23.59 hores.

ORGAN ENCARREGAT DE LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS
Òrgan d’instrucció: Departament de cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Òrgan de resolució: Junta de Govern Local

COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS
- Acceptació de totes les condicions d'Instagram que poden ser consultades a instagram.com/legal/terms.
- No fer ús d’imatges o publicacions que no siguin originals .
- No fer ús de procediments o mecanismes impropis que impliquin qualsevol tipus de frau en relació a les
imatges. La detecció de qualsevol d’aquestes circumstàncies determinarà l’exclusió automàtica de la
competició i la devolució eventual del premi atorgat.
- Cessió de les imatges a la corporació municipal
PREMIS I CATEGORIES
Premi per participació infantil, individual i familiar

Millor disfressa conjunt familiar
1r premi 150 €
2n premi 125 €
3r premi 100 €

Millor disfressa individual
1r premi 100 €
2n premi 75 €
3r premi 50 €

Millor disfressa infantil (0-6 anys)
1r premi 100 €
2n premi 75 €
3r premi 50 €

Millor disfressa infantil (7-14 anys)
1r premi 100 €
2n premi 75 €
3r premi 50 €

(*) La dotació del premi serà amb un vale per bescanviar en els establiments i comerços locals que determini
l’Ajuntament.
El termini per fer ús del crèdit, serà des de l’endemà del dia de resolució del concurs fins el dia 2 d’abril de
2021

JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà integrat per 3 membres del departament de cultura de l’Ajuntament d’Esplugues i estarà
presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que ostentarà vot de qualitat
en cas d’empat.
El jurat valorarà en conjunt els aspectes artístics, l’originalitat i els més divertits de les publicacions.
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El jurat emetrà públicament el seu veredicte abans del dia 26 de febrer de 2021.
El veredicte es farà públic mitjançant les xarxes socials i la web municipal.
La decisió del jurat serà definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el
guanyador/guanyadora no contacta amb l'organització 7 dies desprès de la publicació del veredicte. En
aquest cas se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més vots.
COMUNICACIÓ AL GUANYADOR/A O GRUP
La persona guanyadora o grup serà contactada a través d'un missatge a la seva fotografia. El nom també es
farà públic als comptes de Facebook i Twitter i Instagram de Esplugues Crea.
La persona guanyadora o grup haurà de posar-se en contacte amb l'organització al correu
cultura@esplugues.cat 7 dies desprès de la publicació del veredicte, en cas contrari el jurat seleccionarà com
a guanyadora la següent imatge amb més vots i es comunicarà a la Llibreria Esplugues als efectes oportuns.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals dels participants en el concurs no seran incorporades a cap fitxer de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

COMPATIBILITAT DEL PREMI
Aquesta subvenció és compatible amb d’altres ingressos o recursos atorgats als adjudicataris per d’altres
administracions públiques.
D’altra banda però, els participants es comprometen a no fer ús de les imatges presentades a d’altres
concursos de la mateixa naturalesa.

COVID
Totes les publicacions hauran de respectar les mesures de seguretat corresponents per prevenció davant la
COVID-19.
Consulta les bases completes del concurs a: www.esplugues.cat -> tràmits -> Tauler virtual
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