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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES 2021 

VOLEU FRESSES?  

 

1. OBJECTE  

 

L'objecte d'aquestes bases és regular la participació al concurs en línia «Voleu fresses?», en el marc de 

les festes de Carnaval, unes festes socials i culturals i d’arrelada tradició popular, que atesa la situació 

sanitària, haurem de celebrar a casa i de forma telemàtica. 

 

2. REQUISITS PER CONCURSAR 

 

Poden optar a aquest concurs les persones que figurin inscrites al padró municipal de Sant Llorenç des 

Cardassar, en la data del concurs. Si no, com a mínim una de les persones participants hi ha d’estar 

empadronada. 

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar revisarà aquesta condició. 

 

3. CATEGORIES  

 

El concurs estableix 4 categories per a cada un dels tres nuclis poblacionals (Sant Llorenç, Son Carrió i 

Zona Costanera):  

a) Categoria disfressa individual infantil (fins a 12 anys): fotografia de la persona disfressada. 

b) Categoria disfressa individual adulta (a partir de 12 anys): fotografia de la persona disfressada. 

c) Categoria de disfressa familiar o de nucli convivent: fotografia de les persones disfressades de la 

unitat familiar. 

d) Categoria decoració: fotografia de les persones disfressades amb elements decoratius (a l’interior 

o exterior de l’habitatge) que complementin la disfressa. 

 

Pel que fa a la participació de les persones a les categories c) i d),  recordam que és obligatori seguir les 

mesures excepcionals vigents en matèria de protecció contra la COVID-19. 

 

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ 

 

Les persones participants han d'enviar una fotografia (preferiblement horitzontal) on s'apreciï el conjunt de 

la disfressa, a l’adreça de correu electrònic mvelasco@santllorenc.cat, indicant:  

a) Nom de la disfressa  

b) Categoria a la qual es presenta 

c) Nucli poblacional 

d) Telèfon de contacte 

 

Les fotografies s’exposaran a l’Instagram de l’Ajuntament i guanyaran les que obtinguin més «M’agrada».  

En cas d'empat, es tendrà en compte el nombre de comentaris rebuts.  

Les persones concursants es responsabilitzen de que les imatges presentades no estiguin sotmeses a 

cap reclamació legal i es trobin dins l’establert per la Llei de Propietat Intel·lectual.  
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L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar declina tota responsabilitat legal sobre el contingut general 

de les imatges. 

 

5. TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 

 

El termini de presentació de fotografies és de dia 11 de febrer (Dijous Llarder) a dia 16 de febrer (Dimarts 

Llarder), ambdós inclosos. 

Les fotografies estaran disponibles per clicar «M’agrada» directament a la xarxa social Instagram de 

l’Ajuntament. 

Les persones guanyadores es faran públiques dimecres dia 17 de febrer a través de la pàgina web de 

l’Ajuntament, així com també a les xarxes socials. 

 

6. PREMIS 

 

Primer Premi a la millor disfressa de tot el municipi (independentment de la categoria a la qual s’hagi 

presentat inicialment): 200 € per a aquella fotografia, d’entre totes les presentades al concurs, que tengui 

més «M’agrada» 

 

Els premis per a cada un dels nuclis (Sant Llorenç, Son Carrió i Zona Costanera) són els següents: 

a) Millor disfressa individual infantil (fins a 12 anys): 100€ 

b) Millor disfressa individual adulta (a partir de 12 anys): 100€ 

c) Millor disfressa familiar o nucli convivent: 100€ 

d) Millor disfressa amb decoració: 100€ 

 

Els premis no són acumulables entre categories. 

 
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

 

La participació en aquest concurs implica:  

- La total acceptació d’aquestes bases. 

- Les persones participants cedeixen explícitament a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

els drets de comunicació pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb 

finalitats promocionals, culturals i educatives. L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es 

reserva el dret de publicar tot el material audiovisual que es generi a partir del present concurs.  

- Recordam que, segon la política d’Instagram, els titulars de les comptes han de tenir més de 13 

anys, per això i en virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, les fotografies dels menors de 14 anys han de ser pujats 

pels representants legals o amb el consentiment d’aquests. 

 
Així mateix, l’organització queda facultada per resoldre tot allò que no es preveu en aquestes bases. 
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