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BASES CONCURS “ RUA VIRTUAL 2021” 

 

ORGANITZACIÓ: 

 

L’Ajuntament de Felanitx, amb NIF P 0702200G i adreça Plaça Constitució n.º 

1 de Felanitx, organitza el concurs “ Rua virtual 2021 “. La finalitat del qual 

és realitzar un concurs fotogràfic/vídeo ambientat en la temàtica de la «Rua», 

mitjançant la xarxa social Facebook, en la qual hi podran participar totes les 

persones físiques que compleixin amb les condicions establertes en aquestes 

bases. 

 

Facebook no patrocina, ni avala, ni administra, ni té cap tipus de relació amb 

el concurs. 

 

Les presents bases estaran disponibles per a tots els participants en una nota 

a la pàgina de facebook de l’Ajuntament de Felanitx, així com també a la web 

www.felanitx.org 

 

PARTICIPACIÓ: 

 

Hi podrà participar qualsevol persona física resident al municipi de Felanitx ( 

inclou tots els nuclis de població ) que envii la seva foto o vídeo abans del dia 

9 de febrer a les 12h, mitjançant un correu electrònic a joventut@felanitx.org 

amb les següents dades:  

 

• Dades del representant: Nom i llinatges, Dni, adreça 

d’empadronament, telèfon de contacte. 

http://www.felanitx.org/
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• Drets d’imatge: cal enviar un manifest en el qual s’exposi que el 

representant de la fotografia o vídeo, disposa dels drets d’imatge i 

propietat intel·lectual de tot el personal i material que empri per 

participar en el concurs. 

• Dades dels participants: Nom i llinatges, dni, adreça 

d’empadronament. 

• Títol de la foto o vídeo. 

 

* Molt important: cal respectar la normativa sanitària vigent en tot moment, 

això afecta al nombre de persones que poden sortir a la fotografia, distància 

de seguretat o mascaretes, en funció de les restriccions que hi pugui haver 

en el moment de fer-la. 

 

DATA D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CONCURS: 

 

La data d’inici del concurs serà el dimecres 10 de febrer a les 10h del matí 

fins el dissabte 13 de febrer a les 18h. 

 

COM PARTICIPAR: 

 

1. Mitjançant una fotografia: 

 

• Només es pot presentar una fotografia per grup o de forma individual, 

seguint la normativa vigent referent a la Covid-19. No es pot participar 

en dues fotografies al mateix temps. 

• Aquesta ha de representar l’esperit de la «rua», els participants hi han 
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d'aparèixer disfressats, ballant, cantant, etc. 

• La única condició és que en un lloc visible hi ha d’haver un calendari 

físic del 2021 on es vegi clarament l’any i el mes de febrer. 

 

2. Mitjançant un vídeo: 

 

• Només es pot presentar un vídeo per grup o de forma individual, 

seguint la normativa vigent referent a la Covid-19. No es pot participar 

en dos vídeos al mateix temps. 

• Aquest ha de representar l’esperit de la «rua», els participants hi han 

d'aparèixer disfressats, ballant, cantant, etc. 

• La única condició és que en un lloc visible hi ha d’haver un calendari 

físic del 2021 on es vegi clarament l’any i el mes de febrer. 

• La durada màxima del vídeo pot ser d’1 minut. 

 

L’Ajuntament de Felanitx es reserva el dret a efectuar canvis en el concurs, 

en cas que hi hagi alguna causa que impedeixi dur-lo a terme, o amb la 

finalitat de millorar la seva execució. 

 

MODALITAT DEL CONCURS, SELECCIÓ DELS GUANYADORS I PREMIS: 

 

El simple fet de participar serà recompensat amb un val de descompte per 

comprar al petit comerç, bars i restaurants del municipi, valorats en 30€ 

Al mateix temps s’estableixen dos premis especials per aquelles fotografies o 

vídeos que a les 18h del dia 13 de febrer comptin amb més “ m’agrades” al 

facebook de l’Ajuntament de Felanitx. Aquests premis estan valorats en 150€. 
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L’organització es reserva el dret a donar un tercer premi especial en cas que 

un vídeo o fotografia sigui destacable per a qualsevol aspecte: interès, 

espectacularitat, feina feta, decorat, etc... 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

 

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment, 

essent responsable d’elles l’Ajuntament de Felanitx, amb l’objectiu de: 

• Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb 

ells/es. 

• Comunicar el resultat del concurs als guanyadors. 

 

Una vegada passat el concurs aquestes dades es destruiran. 

 

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que 

els continguts i comentaris publicats a l’esmentada xarxa social ( facebook ) 

puguis ser compartits amb la resta d’usuaris d’aquestes xarxes. 

L’Ajuntament de Felanitx no es fa responsable de l’ús que terceres persones 

puguin fer dels continguts publicats, manipulant el contingut del present 

concurs, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es 

poguessin produir. 

La participació en aquest concurs també suposa l’acceptació de les normes 

de la pròpia xarxa social ( Facebook ). 

 

 

RESPONSABILITATS 
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L’Ajuntament de Felanitx es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació 

en el concurs: 

• Si es tenen sospites de que hi ha una manipulació en qualsevol aspecte 

del concurs o les bases que el regeixen. 

• Si no es compleix la finalitat del concurs. 

• Si la fotografia o vídeo pot ferir la sensibilitat dels “espectadors “ 

• En cas d’atentar contra la integritat moral, entesa com el dret de tot 

subjecte a la inviolabilitat de la seva persona, la dignitat humana i la 

integritat psíquica. 

 

 BASES 

 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases 

i l’acceptació de les decisions interpretatives que de les mateixes dugui a 

terme l’Ajuntament de Felanitx. 

 

COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS/ES: 

 

L’Ajuntament de Felanitx es posarà en contacte amb els guanyadors/es dels 

premis especials al telèfon de contacte del responsable de la fotografia o 

vídeo. 

S’informarà personalment d’on i com recollir el premi de participació a tots 

els participants en fer la inscripció al concurs. 


