Bases del concurs de disfresses de Carnestoltes
Bell-lloc d'Urgell 2021
Amb motiu de la pandèmia del Covid-19 i davant la impossibilitat de
celebrar el Carnestoltes com es fa tradicionalment, l'Ajuntament de Belllloc convoca un concurs virtual de disfresses obert a tota la població.

La participació al concurs es regirà per la següent normativa:
• Els participants poden presentar-se al concurs amb la seva unitat
familiar, amb el grup bombolla o individualment.
• Per participar hauran de preparar un vídeo d'una durada màxima de
10 segons, fent una coreografia.
• Un cop realitzat el vídeo l’hauran de compartir a través del formulari
que s’ha elaborat per tal efecte.
• A aquest formulari hi podran accedir a través de la pàgina web i de
les xarxes socials de l'Ajuntament. Per accedir al formulari és
necessari disposar d'un compte de gmail.
• Els vídeos es publicaran a les xarxes socials i a la pàgina web de
l'ajuntament a partir del dimarts 2 de març.
• Omplint el formulari indicaran el seu consentiment per a la publicació
del seu vídeo a la pàgina web de l’ajuntament i a les xarxes socials.
• Es valorarà l’originalitat, la creativitat, la confecció de les disfresses,
la coreografia i l’edició dels vídeos.

• L’Ajuntament es reserva el dret d’excloure del concurs aquells
vídeos que incloguin expressions o continguts insultants, xenòfobs,
racistes, homòfobs, difamatoris o que incitin a qualsevol tipus de
discriminació o violència.
• La data límit de participació és el dia 1 de març a les 12 del migdia.

Premis del concurs:
- 1 pernil i 1 lot de productes a cadascun dels 5 primers classificats.

Procés de votacions i entrega de premis:
• Només podran votar els participants del concurs i serà
imprescindible fer-ho des de l'adreça electrònica de contacte que
hagin especificat al formulari.
• Cada grup participant tindrà un vot i no es podrà votar a un mateix.
• Un cop publicats tots els vídeos, rebran un correu a través del qual
podran realitzar la votació.
• La data límit per votar serà el divendres 5 de març a les 12 del migdia.
• Un cop rebudes totes les votacions a l’ajuntament, es procedirà a
realitzar el recompte i a fer públic el resultat. Es detallarà quins
grups han quedat en les primeres 5 posicions.
• A través dels correus es contactarà amb els premiats per realitzar
l’entrega dels premis.

