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Bases de participació en els concursos de Maquillatge Fantàstic i Perruqueria Boja. 

 
1. La participació esta oberta als infants i joves del Municipi. 

 
2. Les dates de presentació serà: 

• Del 3 al 6 de febrer, concurs de maquillatge fantàstic. 
• Del 7 al 10 de febrer, concurs de perruqueria boja. 

 
3. S’han de presentar en format fotografia, mitjançat: 

 
A un dels següents correus electrònics:  

• centrejoves@lesfranqueses.cat  
• pij.franqueses@lesfranqueses.cat  
• casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

 
O bé per missatge privat a un dels següents instagram: 

• @espaizer0 
• @centredejoves 

 
4. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu incompliment pot ser 

causa de desqualificació per part de l’organització.  
 

5. Els participants autoritzen a l’Àrea d’Infància i Joventut a utilitzar i fer difusió de 
les fotografies presentades en les xarxes socials dels serveis i de l’Ajuntament. 

 
6. Totes les fotografies rebudes es publicaran al Flickr i xarxes socials del Ajuntament, 

amb aquest motiu caldrà fer arribar als serveis de l’Àrea d’Infància i Joventut el 
enviant omplert i signat el document adjunt en aquestes bases 

 

7. El jurat serà designat per l’organització (exemple; un dinamitzador/a del Casal 
Infantil, un dinamitzador/a del Centre de Joves i un dinamitzador/a de l’Espai Zero) 
i efectuarà la seva valoració sota els criteris del maquillatge més fantàstic i la 
perruqueria més boja, per a cada categoria. 

 
8. El veredicte del jurat es preveu fer-lo públic el dimecres 17 de febrer. 

 
9. Les categories de premis són:  

 

• Concurs de maquillatge fantàstic,  
o Categoria infantil  
o Categoria juvenil. 

• Concurs de perruqueria boja 
o Categoria infantil  
o Categoria juvenil. 
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10. Tots/es els/les guanyadors/es obtindran un premí, el qual s’adequa a les edats de les 
categories dels concursos.    

 
11. El jurat podrà declarar desert alguns dels premis. 

 
12. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització. 

 
Per més informació us podeu adreçar: 
centrejoves@lesfranqueses.cat  
pij.franqueses@lesfranqueses.cat  
casalsinfantils@lesfranqueses.cat 


