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1. Objecte del concurs:

Concurs de disfresses virtual per seguir potenciant les tradicions festives i culturals al
municipi de Vila-rodona.

Aquest concurs s’impulsa amb caràcter excepcional atesa la situació sanitària ocasionada
per la COVID-19 que estem vivint, i així poder mantenir les mesures i recomanacions
sociosanitàries establertes.

 
2. Qui s’hi pot presentar:

 
Es poden presentar al concurs tots els veïns i veïnes del  municipi de Vila-rodona. 
Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

3. Format i característiques del concurs:
 

Els participants hauran d’enviar un vídeo d’una durada màxima de 15 segons, gravat en
format horitzontal, amb una coreografia lliure per la cançó “I Will Survive” de Gloria
Gaynor.  

No és necessari que al vídeo tramès s’hi inclogui la música de la cançó. L’Ajuntament de
Vila-rodona editarà un vídeo amb tots els participants del concurs, amb la cançó
esmentada. 
 
Els participants cedeixen els drets d’imatge i reproducció dels vídeos presentats al
concurs a l’Ajuntament de Vila-rodona perquè els pugui utilitzar per a promocionar la
festa i fer-ne difusió a la seva pàgina web, xarxes socials i AppVila.  

Es reserva el dret de desqualificar aquells vídeos que es considerin ofensius o inoportuns i
que no respectin qualsevol ideologia, religió, orientació sexual i/o grup social.

4. Enviament dels vídeos:

Els vídeos es podran enviar de l' 11 al 18 de febrer de 2021, ambdós inclosos mitjançant
correu electrònic a comunicacio@vila-rodona.cat o per  Whatsapp al número de telèfon
616 227 377.

Les persones que surtin el vídeo han de ser de la mateixa bombolla de convivència.

BASES del CONCURSBASES del CONCURS



Nom i cognoms o Nom de la família participant
Títol de la disfressa o del grup
Telèfon de contacte

1r premi: Val de 60€ 
2n premi: Val de 40€ 

1r premi: Val de 60€
2n premi: Val de 40€

1r premi: Val de 60€
2n premi: Val de 40€ 

1r premi: Val de 100€
2n premi: Val de 60€

L'enviament del vídeo suposa l'acceptació de les bases i la finalitat del concurs. Els vídeos
seran tractats de forma interna I confidencial fins a la publicació del vídeo conjunt.

Junt amb l’enviament del vídeo cal indicar:

No s’acceptaran vídeos fora del termini establert.

5. Categories, premis i criteris de valoració:

Categories i premis:

 - Individual (més de 14 anys d’edat)

- Individual Infantil (fins a 14 anys d’edat)

- Parella (qualsevol edat, de la mateixa bombolla de convivència)

- Família (a partir de 3 persones, de qualsevol edat, de la mateixa bombolla de
convivència)

Els vals dels premis es poden bescanviar en qualsevol dels seüents establiments de
restauració del municipi:
Bar Miami, Bar Las Vegas, Bar Casal, Restaurant El Racó de la Vinya, Restaurant El
Vinyet, Restaurant Les Fonts, Restaurant Mas Comellas i El Llépol.

Criteris de valoració:
Es valorarà la millor disfressa original i artesanal, el pentinat o perruca, el maquillatge,
l’escenografia o coreografia, o qualsevol altre complement que es disposi ateses les
circumstàncies ocasionades en que ens trobem.

Si una persona apareix en més d'un vídeo només podrà guanyar en una de les categories.
Sempre prevaldrà el premi de més quantitat.



 6.Veredicte i Jurat del concurs
 
Veredicte:
El veredicte del jurat es farà públic el dia 21 de febrer de 2021 a través de la pàgina web,
l'AppVila i les xarxes socials..
 
Jurat:
El jurat estarà format per 1 membre de les següents entitats del municipi relacionades
amb el teixit associatiu i la cultura popular i tradicional: Vilajove, Col·lectiu de Dones,
Associació de Pensionistes i Jubilats, Casal de Vila-rodona, AMPA

El Jurat resoldrà qualsevol dubte que pogués haver-hi en la interpretació de les bases. El
Jurat té facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i no
es podrà recórrer.

7. Concessió i lliurament dels premis

L’Ajuntament de Vila-rodona resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el
veredicte del Jurat constituït i es faran públics els resultats a través de la pàgina web,
l'AppVila i les xarxes socials.

A causa de l’actual situació sanitària per la Covid-19, el dia i el format d’entrega de premis
s’anunciarà més endavant.

8. Publicació de les bases

Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Vila-rodona.
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PARTICIPA!
PARTICIPA!
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