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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES ONLINE DEL CARNAVAL 2021 DE 

RIELLS I VIABREA 

 

 

En el marc del Carnaval 2021, L’Ajuntament de Riells i Viabrea vol promoure la 

participació del teixit comunitari a través d’un concurs de disfresses.   

 

El concurs té un format online per garantir la seguretat i el compliment de les 

mesures restrictives derivades de la pandèmia de la COVID-19.  

 

 

ORGANITZACIÓ 

 

1. L’organització d’aquest certamen depèn de les regidores de festes i joventut 

de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, i té per finalitat garantir un certamen 

obert, transparent, participatiu i competitiu, que dinamitzi la vida 

comunitària del poble.  

 

 

OBJECTE 

 

2. L’objecte del certamen és la realització d’un concurs online i premiat de 

disfresses.  

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

3. Poden ser concursants totes aquelles persones empadronades a Riells i 

Viabrea de més de 3 anys. També poden ser-ho totes aquelles persones 

escolaritzades en algun dels centres d’educació del municipi encara que no 

hi estiguin empadronades. 

4. Les disfresses poden ser de qualsevol temàtica  

5. Per participar en el concurs, caldrà omplir el formulari d’inscripció que 

l’Ajuntament publicarà a les seves xarxes socials. Posteriorment, caldrà 

pujar una fotografia a Instagram, tot etiquetant els perfils de l’Ajuntament 

(perfil general i perfil específic de Joventut) abans del 5 de febrer de 2021. 

L’Ajuntament no acceptarà com a vàlida cap fotografia que s’etiqueti 

des d’un perfil privat d’Instagram i que, per tant, n’impedeixi la 

visualització. En el cas que la fotografia es pengi en un perfil privat, 

caldrà que aquest perfil segueixi el de l’Ajuntament per tal que el 

Jurat pugui visualitzar-la i incloure-la al concurs.  

6. Les inscripcions es faran exclusivament a través del formulari. 

7. L’anunci de les persones guanyadores es farà públic a través de les 

plataformes digitals de l’Ajuntament el proper dia 12 de febrer de 2021.  

8. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.  

 

 

JURAT 
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9. Les regidores de joventut i festes escolliran els membres del Jurat, que no 

seran menys de 3 ni tampoc més de 5.  

10. Cada membre del Jurat valorarà de l’1 al 10 els següents aspectes de cada 

disfressa: Originalitat, qualitat, dificultat en la confecció, vestuari, 

maquillatge, actualitat i caracterització.  

11. El Jurat podrà deixar deserts els premis quan consideri que no existeix un 

nivell mínim acceptable. 

12. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es publicarà a les xarxes socials de 

l’Ajuntament.  

 

 

PREMIS I CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ 

 

13. Els guanyadors seran aquells qui hagin aconseguit més punts en el sumatori 

dels diversos aspectes a valorar. 

14. Es creen quatre modalitats de participació, cadascuna d’elles amb el seu 

corresponent premi. Únicament hi haurà una persona o grup guanyadors per 

cada modalitat: 

 

a. Infantil (de 3 a 11 anys). Premi: Targeta regal per valorar de 75 €.  

b. Júnior (12 a 18 anys). Premi: Targeta regal per valorar de 75 €.  

c. Sènior (a partir de 19 anys). Premi: Targeta regal per valorar de 75 

€.  

d. Grupal (màxim 6 persones per grup). Premi: Targeta regal per 

valorar de 75 €.  

 

15. L’Ajuntament de Riells i Viabrea es posarà en contacte amb les persones 

guanyadores per requerir les dades necessàries per tramitar la targeta regal. 

16. El premi serà enviat per correu electrònic.  
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