Carnaval’21
on-line
Bases del concurs:
La Comissió de Festes i l’Ajuntament d’Albesa us anima i convida a tots els veïns i
veïnes a celebrar el Carnaval amb el vostre grup bombolla o nucli familiar, i al mateix
temps compartir-ho amb tothom. Totes les imatges i vídeos que ens envieu també
participaran en el Concurs de Disfresses On-line. Quan ho envieu cal especificar si està
dins la categoria infantil o general. Les gravacions han de ser en horitzontal.
Aquest any volem proposar un carnaval diferent, amb tres temàtiques i dos formats:
Temàtiques:




Personatges de pel·lícules, sèries televisives, programes de la tele...
Personatges de dibuixos animats
Temàtica lliure

Format:



Imatge estàtica (fotografia)
Imatge en moviment (petita gravació realitzant una escenificació, coreografia,
rua, ball...)

1-Participants:
La participació està oberta a tothom que enviï la seva fotografia o gravació.
2-Inscripció:
Per poder participar cal fer arribar la fotografia o vídeo al WhatsApp de l’Ajuntament
608 65 66 98 o per correu electrònic a: inscripcionsajuntament@albesa.cat ,abans del
28 de febrer.
IMPORTANT: En el moment d’enviar la fotografia o la gravació cal especificar en quina
categoria es participa: infantil o general.
4-Jurat:
El jurat estarà format per diferents representats de les entitats del poble, els quals no
participin en el concurs.

5-Criteris valoratius:
Els criteris que valorarà el jurat seran:




L’originalitat
Creativitat
Composició de la disfressa, l’escena...

6- Veredicte del jurat:
Les deliberacions seran secretes i inapel·lables.
El veredicte es farà públic el dissabte 20 de març mitjançant ebando, WhatsApp... (en
les diferents xarxes socials), però el Sr Carnestoltes té reservades unes quantes
mencions molt especials les quals s’aniran anunciant al llarg de la setmana del 15 al 19
de març.
Al mateix temps que es donin a conèixer els diferent premiats, es publicarà el
muntatge amb totes les imatges i vídeos participants, per les xarxes socials (en cas de no
voler sortir en el muntatge cal especificar-ho en el moment d’enviar la participació).

7- Premis:
Disfressa d’imatge estàtica (fotografia):
1r premi ___ 75€
2n premi ___50€
3r premi ___25€
Disfressa d’imatge en moviment (enregistrament de vídeo):
1r premi ___ 100€
2n premi ___75€
3r premi ___50€
Disfressa infantil:
1r premi ___ 75€
2n premi ___ 50 €
També hi haurà mencions especials sorpresa, valorades en 25€.
Els premis es podran bescanviar en els diferents comerços, serveis... del poble.

8- Per més informació:
Podeu trucar a l’Ajuntament d’Albesa en horari d’oficina de 10 a 14h de dilluns a
divendres al telèfon 973 18 60 07 o consultar a www.albesa.cat

9- Cal tenir en compte:
- No quedar amb gent de fora la teva bombolla o grup estable per preparar la disfressa
i l’escenificació.
- En cas de voler participar diferents grups estables conjuntament, podeu enviar el
muntatge de les diferents imatges o vídeos que cada grup/família haurà enregistrat, en
un sol muntatge. Però no quedar presencialment per realitzar la gravació, per així
preservar la salut i seguretat de tothom.
- Les gravacions no han de superar els 40’’(en cas què la gravació superi el temps
recomanat, l’organització podrà escurçar la gravació per al muntatge final).

