
FITXA DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE DISFRESSES

CARNAVAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

DEL 3 AL 15 DE FEBRER DE 2021

A quina categoria us presenteu?

 Infantil (individual – fins a 12 anys)  Familiar (grupal temàtic)  Adults (grup bombolla)

Títol de la disfressa      
Nom i cognoms      
DNI      
Telèfon      
Adreça      
Correu electrònic      

 SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’ aquesta sol·licitud. 

Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic
delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat.

Els participants autoritzen a l’Ajuntament a utilitzar i fer difusió de les fotografies presentades.

Lloc i data:      

Signatura del responsable:

Aquesta inscripció comporta l’acceptació de les bases de participació:

Per a participar al concurs s’haurà d’enviar una fotografia conjuntament amb aquesta fitxa per correu electrònic a l’adreça cultura@lesfranqueses.cat.  
 
Són tres categories:  

 Infantil: podran participar tots els infants fins a 12 anys, les fotos hauran de ser individuals i cada infant podrà presentar la seva, tot i que siguin de la mateixa 
família. 

 Familiar: podran participar famílies que vulguin fer una disfressa temàtica en la que participin més d'1 infant o tots els membres de la família. En tot cas serà 
un premi per foto. 

 Senior: podrà participar qualsevol persona a partir de 13 anys, les fotos podran ser individuals o en grup de convivència, però en tot cas serà un premi per 
foto. 

En cadascuna d’aquestes categories hi hauran premis per a les creacions:  

 Més originals: que siguin més sorprenents per la seva originalitat, novetat i enginy. 

 Més fantàstiques: que siguin més espectaculars per la seva vistositat, bellesa i posada en escena. 

 Més divertides: que siguin més ocurrents per la seva capacitat humorística, satírica i sarcàstica. 

El Dimarts de Carnaval (16 de febrer) es publicaran totes les fotos rebudes al Flickr de l'Ajuntament. 
 
S’atorgaran dos premis de 50€ per cadascuna de les disciplines en cada categoria, amb un total de 18 premis. La selecció de les fotos premiades la farà un jurat el Dimarts
de Carnaval (16 de febrer) i el Dimecres de Cendra (17 de febrer) sortiran publicats els guanyadors o guanyadores a la web de l’Ajuntament. 

L’Àrea de Cultura es posarà en contacte amb els guanyadors per al lliurament del premi mitjançant transferència bancària. 

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

Per més informació us podeu adreçar al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès, avinguda de la Sagrera, 1, o al telèfon
938 466 506.
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