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CONDICIONS PER A PARTICIPAR CONCURS CARNAVAL 2021 

PER CARNAVAL TOT S’HI VAL! 

Bases aprovades en data del 2 de febrer de 2021 per decret núm. 2021-0316 
 

1. OBJECTE 

Amb motiu de la celebració de les festa de Carnaval i davant la impossibilitat de realitzar la 
tradicional Rua de Carnaval per mor de les restriccions de la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament 
de Sant Josep de sa Talaia organitza un concurs telemàtic municipal de Carnaval, mitjançant el qual 
les persones participants realitzaran vídeos per tal de competir en les diferents categories que es 
proposen. 

Les presents bases tenen per objecte regular el desenvolupament del concurs telemàtic de Carnaval 
2021. 

2. PARTICIPANTS 

Podran participar grups escolars bombolla dels diferents centres escolars i escoletes del municipi de 

Sant Josep de sa Talaia, i qualsevol persona major de 18 anys o menors amb l’autorització del 

tutor/ora legal. 

Atenent la normativa sanitària vigent en el moment del concurs només podran participar els grups i 

nombre de persones que es puguin reunir legalment en aquell moment. 

3. PREMIS 

L’Ajuntament destinarà un màxim de 3.600 € en premis, amb càrrec a la partida 338 48043, 

finançada amb fons propis, que es repartiran en  les següents categories: 

Premis generals: 

Categoria Individual/parella:  

- Infantil: (fins a 14 anys)......................................... 1r premi  200,00 € 
   2n premi  100,00 € 

- Adults: ................................................................... 1r premi 200,00 € 
    2n premi 100,00 € 

Grup familiar convivent:  

- 1r premi ...............................................................   300,00 € 

- 2n premi ...............................................................  200,00 € 

 

Escolar: (grup bombolla) 

- Infantil:  ( 0-6 anys) .............................................1r  premi 400,00 € 

2n premi 300,00 € 

3r premi 200,00 € 

- Primària (0-12 anys). .........................................1r  premi 400,00 € 

2n premi 300,00 € 

3r premi 200,00 € 

Premis especials:  
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- Premi al millor vídeo .............................................................. 200,00 € 

- Premi especial per originalitat ............................................... 200,00 € 

- Premi al vídeo amb més “likes” .................................................. 300,00 € 

 

Es pot obtenir un màxim de dos premis per grup participant. 

Es lliurarà un premi obsequi a tots els grups escolars participants que no obtinguin premi. 

 

 

4. PUBLICACIÓ DELS PREMIS 

 

Els resultats es donaran a conèixer a la gala final del concurs que es retransmetrà mitjançant el 

Facebook de l’Ajuntament de Sant Josep, dimarts dia 16 de febrer a les 19.00 h. 

 

5. PARTICIPACIÓ, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ.  

 

Per participar s’ha d’ enviar emplenat el model d’ inscripció que es trobarà al web de l’Ajuntament de 
Sant Josep (www.santjosep.org) i enviar-lo per correu electrònic, juntament amb el vídeo a 
participacio@santjosep.org. El termini de recepció dels vídeos participants estarà obert des de la  
publicació d’aquestes bases fins al d’aquesta publicació fins al 14 de febrer a les 23.59 h 

La duració màxima del vídeo participant ha de ser d’un minut en el cas dels grups escolars, i de 30 

segons en el cas dels participants en les categories individual/parella o grup familiar. 

Per a participar és imprescindible emplenar el model d’inscripció (heu de triar el model corresponent 

a la categoria en que participeu escoles o individuals/famílies). 

Els correus electrònics que arribin desprès d’aquesta data no tindran dret a optar a cap dels premis, 

encara que podran participar al concurs. 

Així mateix quedaran fora de concurs els vídeos que puguin presentar familiars directes vinculats 

directament amb l’organització de la campanya no podran accedir als premis, a excepció dels grups 

escolars. 

 

6. CRITERIS D’OTORGAMENT DELS PREMIS 

 

Es convocarà un jurat format per cinc membres, tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Sant Josep 

de sa Talaia. 

El jurat es reunirà de forma virtual dia 15 de febrer, per tal de deliberar i atorgar els premis. 

El jurat valorarà tots els grups presentats i que compleixin els requisits segons l’establert a les 

bases. Cada membre del jurat puntuarà entre 1 i 5, els següents aspectes:  

a. Originalitat 

b. Qualitat i vistositat 

c. Coreografia 

d. Vestuari 

e. Qualitat i originalitat del vídeo 

 

Si queden premis deserts a alguna de les categories i s’han quedat participants sense 
premiar, el jurat podrà decidir si donar-los algun premi. En cap cas es superarà la quantia 
màxima de 3.600 € destinada a premis.  
 

http://www.santjosep.org/
mailto:participacio@santjosep.org
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La resolució del jurat es inapel·lable i es donarà a conèixer el mateix dia de la rua a través de les 

xarxes socials de l’Ajuntament i d’una nota de premsa.  

El jurat queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin, podent prendre, a més les 

resolucions o acords necessaris pel bon ordre i funcionament de la rua.  

 

 

Sant Josep de sa Talaia, 27 gener de 2021 

 

 

 

 

 

 

 


