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BASES REGULADORES DEL I CONCURS TIK TOK DE FESTA MAJOR 2020 

// QUI POT PARTICIPAR 

Poden participar en el concurs persones majors de 10 anys. 

La participació dels menors estarà sotmesa al previ consentiment per escrit dels pares 
o tutors dels joves (adjuntem full de consentiment). 

// DATES DEL CONCURS 

Les dades del concurs seran les de Festa Major, del 8 al 13 de setembre ambdós 
inclosos. 

// CATEGORIES 

Categoria Ball. Fer un ball en algun dels espais de Festa Major 2020 

Categoria lliure. Fer un vídeo de temàtica lliure als espais de Festa Major 2020. 

// TEMÀTICA 

La temàtica dels vídeos és lliure i s’hauran de gravar en un dels espais de Festa Major 
que s’identifiqui clarament. 

Quedaran exclosos del concurs els vídeos que continguin continguts ofensius 

// DURACIÓ DELS VÍDEOS 

Durada màxima de 30 segons i es pot gravar des de qualsevol dispositiu, tauleta, 
mòbil o càmera.  

En cas d’utilitzar material audiovisual d’altra persona han d’estar cedits els drets 
d’autor. 

// PRESENTACIÓ DELS VÍDEOS 

Caldrà enviar a participacio@martorelles.cat un correu amb el títol “Concurs Tik Tok 
Festa Major indicant el indicant el nom, DNI, full de consentiment de pares o tutors en 
cas de menors i el número de telèfon.  

En cas de disposar de perfil públic publicar el vídeo amb l’etiqueta #FMMartorelles. 

// PREMIS 

2 premis. Un premi per cada una de les categoria que consistirà en un dispositiu 
tauleta valorada en 160€ euros. 

http://www.martorelles.cat/
mailto:participacio@martorelles.cat
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// JURAT 

El jurat estarà composat per membres de membres de la Comissió de Festa Major i la 
Regidora de Participació 

// CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de valoració del jurat seran: 4 punts la utilització de transicions, 3 punts la 
utilització d’efectes, 3 punts l’originalitat i 3 punts el protagonisme dels espais i 
elements de Festa Major. 

// COMUNICACIÓ VEREDICTE 

Passat Festa Major s’anunciarà els vídeos guanyadors en les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Martorelles. 

// DRETS D'AUTORIA 

L’organització respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, configurada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades. 

L'organització es reserva el dret d'utilitzar tots els vídeos presentats al concurs per a 
fer difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament, però els autors i autores no cedeixen 
els drets sobre l'autoria.  

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com 
la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat. 

//INCOMPLIMENT DE LES BASES 

L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa 
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament 
de Martorelles de la concessió del premi. 

// TERMES LEGALS 

El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i el 
coneixement dels termes legals https://www.tiktok.com/legal/virtual-items?lang=es 

L’ajuntament de Martorelles es reserva el dret a poder modificar o cancel·lar les 
actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que pogués impedir el bon 
funcionament i/o l’atorgament de premis o el desenvolupament de la Festa Major. 

http://www.martorelles.cat/
https://www.tiktok.com/legal/virtual-items?lang=es
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FULL DE CONSENTIMENT DE PARES/MARES O TUTORS LEGALS DE 
PARTICIPACIÓ AL I CONCURS DE TIK TOK DE FESTA MAJOR 
 
 
1.- Cal omplir aquest formulari i signar-lo ja sigui electrònicament o manualment (en 
aquest últim cas haureu d’imprimir-lo prèviament) 
 
2.- Cal que l’envieu adjunt al correu electrònic participacio@martorelles.cat ja sigui 
original o una foto juntament amb el video presentat 
 
 
En na, ……………………………………...............       amb  NIF…………….....…  i 
telèfon mòbil de contacte .................................... com a pare/mare/tutor/ del/la menor d’ 
edat..........................................                          de ......... anys d’edat. 
 
Autoritzo a que participi al Concurs de Tik Tok de Festa Major.  
 
 

Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Martorelles. 
Finalitat: deixar constància de l’autorització per participar al Concurs Tik Tok de Festa 
Major 2020. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a 
l’Ajuntament de Martorelles. 
> Podeu consultar més informació addicional sobre protecció de dades a 
www.martorelles.cat.  

 
 
Martorelles, a          de setembre de 2020 
(Signatura) 

http://www.martorelles.cat/
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