BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES PER INSTAGRAM AFA PERICOT
#carnestoltesAFAPericot21

Objecte
L’objecte del concurs és seleccionar les fotografies i vídeos que representin millor l’esperit de
disbauxa propi de la festa de carnestoltes tenint en compte la situació de pandèmia actual que
estem vivint.

Termini
El concurs comença el 5 de febrer de 2021 a les 9:00h i acaba el 21 de febrer de 2021 a les
23:59h. No s’admetran a concurs fotografies publicades fora d’aquestes dates.

Forma de participació
1. Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions
d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)
2. Cal ser seguidor del compte d’Instagram @AFAPERICOT i @PERICOTESCOLA
3. Els participants han de fer-se un fotografia o un vídeo disfressats dins de casa o al carrer,
individual o en grups de màxim 6 persones (bombolla de convivència).
4. Cal penjar la fotografia o vídeo, feta des d’un mòbil, a Instagram dins del termini de
participació
5. Cal etiquetar la publicació amb #carnestoltesAFAPericot21 i citar @afapericot i els
patrocinadors.
6. En la fotografia i/o vídeo s’ha de veure la persona o persones protagonistes disfressades.
7. Cada família pot publicar tantes fotografies com desitgi per mostrar la totalitat dels detalls de
la disfressa (detall de la cara pintada, pentinat, el davant, el darrera, etc.).

Condicions de participació
1. Pot participar en el concurs qualsevol família membre de la comunitat educativa de l’Escola
Pericot.
2. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen
el consentiment per fer-ho dels seus pares/mares o tutors legals.

Premis
1. S’estableixen 5 categories de premis diferents:




FOTOGRAFIA
o La cara pintada més realista
o El pentinat més esbojarrat
o La disfressa més original
o La disfressa més treballada
o La disfressa més sostenible
VIDEO
o Rua familiar més divertida i que millor s’ho passa
o Rua familiar més original

2. Cada premi s’obsequiarà amb un dels regals que ofereixen els patrocinadors del concurs. Al
llarg del concurs s’aniran donant més detalls per Instagram.









PROVENSAL: lot de productes
MIRCAT: val per la compra de productes
FORN FRANQUESA: lot de coques Perafita
LipStick: val per la compra de productes
Nykteri’s: còctel per a dues persones
Anela Fruits: lot de productes
Directe del camp: val per la compra de productes
Cano.Enric: conjunt de mascaretes (2 adults i 2 infantils)

A més, a cada premi cal sumar-hi una tassa i una bossa de Pericot que dona l’Escola. A més d’un
punt de llibre únic i exclusiu fet per una jove promesa de la pintura a aquarel·les.

Jurat
1. El jurat està format per cinc persones: un membre de la junta de l’AFA, dos membres de la
comissió de festes de l’AFA i dos representants del professorat de l’escola.
2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte abans del 28 de febrer de 2021.

Selecció de propostes guanyadores
1. Les propostes guanyadores seran seleccionades per un jurat escollit que valorarà la disfressa
i la posada en escena en la publicació (fotografia).

Comunicació del resultat
1. El jurat emetrà públicament el seu veredicte la setmana del 22 al 28 de febrer de 2021.
2. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret de modificar la seva decisió si les
famílies guanyadores no contacten amb l’AFA en el termini de 7 dies a partir de la publicació
dels guanyadors. En aquest cas es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge i/o vídeo
amb més vots pel jurat.

3. El guanyador/a serà contactat mitjançant el seu perfil a Instagram deixant un comentari a la
seva publicació (fotografia i/o vídeo). El nom de la persona guanyadora també es farà públic als
webs i xarxes socials dels organitzadors.
4. Un cop notificats els premis a les famílies guanyadores, aquestes hauran de posar-se en
contacte, en el termini màxim de 7 dies, amb l’AFA Pericot per tal que els hi siguin lliurats els
premis.
5. La fotografia i nom del guanyador/a serà publicat a les xarxes socials i canals de comunicació
de l’AFA Pericot.

Drets d’imatge
1. Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i amb Instagram com a
co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
2. Tot i això, els participants cedeixen a AFA Pericot i l’Escola Pericot els drets per utilitzar-les
(no per usos comercials) sempre mencionant l’autor de la fotografia.
3. L’AFA Pericot es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs
a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

