CONCURS DE DISFRESSES EN LÍNIA, SA RUA 2021.
Aquest any 2021,en motiu de la Rua i a causa de la situació sanitària actual,
l’Ajuntament de Llubí organitza un concurs de disfresses en línia. Les bases que regiran
aquesta edició són:
BASES DEL CONCURS:
1. Hi podran participar les persones empadronades i/o nascudes a Llubí que ho
desitgin.
2. La inscripció al concurs s'haurà de fer del dia 5 al 14 de febrer a través del següent
formulari electrònic: https://forms.gle/9FYgvAxhzog7vdnd6
3. Una vegada emplenat el formular s’haurà d’enviar un correu electrònic a
cultura@ajllubi.net amb una fotografia en format jpg amb el títol de la disfressa.
La imatge no pot estar alterada digitalment i hi ha d'aparèixer un calendari actual de
l'any en curs.
4. Hi haurà dues categories de participació, individual i grup convivent.
5. S’estableixen premis repartits de la següent forma:
• Millor disfressa individual: 50€
• Millor disfressa de grup convivent: 1r 150€, 2n 100€ i 3r 75€
Premis especials que podran recaure a algú que ja hagués estat premiat abans:
• Premi a l'ús de la mascareta, per a la millor incorporació de la mascareta a la
disfressa: 50€
• Premi al més jove: 50€
• Premi al més vell: 50€
A tots els premis en metàl·lic se li sumaran productes de comerç local.

6. El jurat estarà format per per representants de les diferents entitats del municipi.
7. El jurat valorarà l'originalitat , la creativitat, elaboració i ús de materials reciclats
de les disfresses.
8. El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari però no podrà
concedir accèssits no especificats en aquestes bases. Així mateix, la seva decisió
serà inapel·lable.
9. El resultats del concurs es publicaran a través de la web de l’Ajuntament i de tots
els mitjans habituals abans del 28 de febrer. L’Ajuntament es posarà en contacte
amb les persones premiades per anunciar els resultats i indicar on es recolliran els
premis.
10. L’Ajuntament de Llubí editarà una peça audiovisual amb les imatges rebudes que
s'emetrà pels canals de comunicació de costum. A més es reserva el dret a
publicar o utilitzar en qualsevol mitjà audiovisual les fotografies presentades al
concurs que es considerin amb mèrits suficients, sempre citant l’autor d’aquestes i
amb caràcter cultural i no lucratiu.
11. Les dades personals seran tractats de conformitat amb el que s'estableix en la
legislació vigent Reglament General de Dades (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i per la Llei orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals.
12. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol dels punts anteriors, sempre i
quan sigui necessari.
13. La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les presents
bases

