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BASES DEL CONCURS INSTACARNAVAL 2021 
 
1.Objectiu del concurs 
 
L’Ajuntament de l’Aldea (@laldea) convoca el concurs Instacarnaval 2021 , enguany 
Carnaval “Coto Barraca”. 
 
L’objectiu del concurs és que cap aldeana ni aldeà, és quedin sense festa de 
carnestoltes, per això animem a la població a participar des de les seves cases. 
 
L’única cosa que heu de fer, és buscar la disfressa més divertida, original, 
esbojarrada... i publicar-la al vostre perfil de “Facebook” o “Instagram” seguint les 
indicacions de les presents bases. 
 
2.Requisits de les persones participants i de prese ntació de les fotografies. 
 
2.1.- Les persones participants han de ser residents al municipi de L’Aldea. 
 
2.2.- Per tal de poder participar al concurs, s’ha de tenir el compte obert d’Instagram  i 
s’han de seguir els comptes d’Instagram, pàgina de Facebook de l’Ajuntament de 
l’Aldea i InfoAldaia. 
 
2.3.- Entraran a concurs totes aquelles fotografies compartides a Facebook i 
Instagram, amb les etiquetes  #carnavalcotobarraca i #carnavalaldea . 
  
Les fotos també s’hauran d’enviar al correu de premsa@infoaldaia.info acompanyades 
de nom i cognoms, un telèfon de contacte i la categoria a la qual participa. (no entraran 
a concurs les fotos que no s’hagin enviat al correu) 
  
2.4.- Les fotos de les històries d’Instagram no entraran a concurs. 
 
3.Calendari i terminis de participació 
 
El termini per compartir les fotos i enviar-les per correu és de les 00.00h de la 
matinada del divendres 12 de febrer a les 00.00h de la matinada del dissabte 13 de 
febrer. 
 
4.Categories i premis del concurs 
 
Els premis del concurs i per categoria seran els següents: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 1r CICLE (LLAR INFANTS)  
 
- P.0.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- P.1.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- P.2.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 2N CICLE (ESCOLES) 
 
- P.3.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
  
- P.4.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- P.5.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (ESCOLES) 
 
- 1R.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- 2N.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- 3R.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- 4T.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- 5È-. 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
- 6È.- 1 premi de 30 € en vals per bescanviar al comerç local. 
 
 
-Premi millor disfressa individual infantil 80 € en  vals per bescanviar al comerç 
local. 
 
-Premi millor disfressa individual adult 120 € en v als per bescanviar al comerç 
local. 
 
-Premi comparsa bombolla familiar 150 € en vals per  bescanviar al comerç local. 
 
5. Jurat 
 
Es designarà oportunament i estarà format pel Regidor de Joventut i dues persones 
vinculades al municipi, amb coneixements artístics i/o sobre fotografia. 
 
6. Ús de les imatges i ús de les dades 
 
1. Les imatges publicades amb l’etiqueta #carnavalcotobarraca i #carnavalaldea 
seran públiques al web de l’Ajuntament de l’Aldea i les xarxes socials dels 
organitzadors. 
 
2. Pujar les fotografies amb l’etiqueta #carnavalcotobarraca i #carnavalaldea implica 
el permís perquè l’Ajuntament de l’Aldea es posi en contacte amb els guanyadors a 
través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics 
als canals indicats anteriorment. 
 
3. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer 
de l’Ajuntament de l’Aldea. 
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7. Informació addicional 

1. L’Ajuntament de L’Aldea no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un 
sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software 
de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se. 
 
2. En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram o 
Facebook i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada, l’Ajuntament de l’Aldea 
no se’n farà responsable. 
 
3. L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o 
aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 

4. L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin 
al seu compte Instagram o Facebook. Aquestes pertanyen exclusivament als seus 
autors i, en conseqüència, l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones 
que apareguin a les fotografies publicades, si n’hi apareixen. 
 
5. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre 
qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs. 
 
6. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis 
es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a 
petició de la persona guanyadora. 
 
8. Acceptació de les bases 
 
1. La publicació d’imatges amb les etiquetes #carnavalcotobarraca i #carnavalaldea 
significa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram 
i Facebook.  
 
3. La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat. 

 

 

 


