BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES ONLINE
DEL CARNESTOLTES 2021 DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Fem divertida la festa de Carnestoltes!
Tot i que aquest any serà diferent, us proposem seguir mantenint la tradició del Carnestoltes amb
el Concurs de Disfresses 2021!

1. Per a participar cal que ens feu arribar la vostra fotografia o vídeo disfressats a través d’algun
dels següents canals:
•

Instagram, Facebook o Tik Tok: Etiquetar a @NexeJove i afegir el Hashtag
#ConcursCarnestoltesSFB. Si teniu el compte privat (com és recomanat) ens
podeu fer arribar una captura de pantalla o enviar-nos el vídeo per privat!

•

Whatsapp: 609 00 21 54

•

Correu electrònic: Nexejove@santfruitos.cat

2. Les fotografies i vídeos s’acceptaran del 12 al 22 de febrer de 2021, dates d'inici i finalització
del concurs. Cada concursant hi pot participar tantes vegades com desitgi sempre que els
vídeos o imatges siguin inèdits i originals. S’ha de tenir en compte que no es comptaran les
publicacions temporals penjades a la història ni les publicacions eliminades durant el plaç
del concurs.

3.

El dimarts 23 de febrer el jurat escollirà als i les finalistes en funció de l’originalitat, el seu
valor artístic, identificatiu i genuí de la festa. Es donaran sis premis en forma de Xecs Regal
per gastar al comerç local de Sant Fruitós de Bages amb les següents categories:
•

Millor disfressa familiar o de grup bombolla: Xec de 100 €

•

Millor disfressa infantil: Xec de 50 €

•

Millor disfressa jove 12 a 30: Xec de 100 €

•

Millor disfressa individual majors de 30 anys: Xec de 50 €

•

Disfressa més sostenible: Xec de 100 €

•

Vídeo més original: Xec de 100 €

*La decisió del jurat serà inapel·lable, fins i tot en el cas que algun premi es pugui declarar desert.
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4.

Un cop s'hagi notificat el veredicte, les persones guanyadores hauran de facilitar les seves
dades personals, de contacte i autoritzar els drets d’autorització d’imatge per tal que els sigui
lliurat el premi.*

5.

Els i les participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies i vídeos presentats a
concurs a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages perquè es puguin utilitzar per a
promocionar la festa de Carnestoltes i per publicar-les al web i xarxes socials.

6.

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles fotografies i
vídeos que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

7.

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Per qualsevol dubte relacionat amb el concurs, us podeu posar en contacte amb el Nexe Jove, a
través dels canals indicats.

Us desitgem una bona festa de Carnestoltes 2021.
Molta sort!

* Informació bàsica sobre protecció de dades:
• Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
• Finalitat del tractament: identificació de les persones interessades en els serveis prestats, organització i
gestió de l’activitat i tramesa d’informació.
• Legitimació: Les dades es tractaran segons el consentiment de la persona interessada.
• Destinataris: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), consentiment de la persona que
s’inscriu (art. 6.1.a RGPD) i prestació del servei (art. 6.1.b RGPD).
• Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al seu
tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, adreçant-vos a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat
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