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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES VIRTUAL 

CARNAVAL 2021 

 
La Comissió de Festes d’Encamp organitza la primera edició del Concurs de disfresses 

virtual  “Carnaval 2021”. En aquesta edició, el tema del concurs és el Carnaval! 

 

El concurs és obert als residents a la parròquia d’Encamp. El jurat escollirà tres premis per 

categoria. 

Bases del concurs 

1. Participació 

La participació és lliure i gratuïta. El certamen s'adreça a tots els residents de la parròquia 

d’Encamp. 

S’exclouen del concurs els membres de la Comissió de Festes i els membres del jurat. 

L’organització es reserva el dret de demanar a qualsevol participant que justifiqui les 

condicions anteriorment indicades. Qualsevol que no compleixi aquestes condicions o es 

negui a justificar-les quedarà exclòs del concurs i no podrà obtenir el seu premi en cas de 

guanyar-lo. Es considerarà nul·la qualsevol identificació o participació incompleta, 

errònia o il·legible, voluntàriament o no, o realitzada en una forma diferent de la prevista 

en aquestes normes. La mateixa sanció s'aplicarà en cas de participació múltiple. 

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

2. Temàtica 

La temàtica és el Carnaval en totes les formes d’expressió i representació. 

3. Requisits 

És un concurs de disfresses virtual, i per tant, es valorarà la disfressa a través de les 

fotografies o els vídeos que s'enviïn. Les fotografies o vídeos de les disfresses poden ser 

fetes amb càmera reflex/digital, mòbil, tauleta o altres dispositius i han d’entregar-se en 

format digital. 

S’accepta l’ús raonable de certes tècniques d’edició, com ara el retallament, 

l’alineament, la modificació del color, contrast o lluminositat. No s’accepten muntatges, 

fotografies pintades o retocs que alterin el contingut de la fotografia. No es permet 

contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori, 

i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 

consideri inapropiats. 

4. Procediment 

Les fotografies o els vídeos s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça 

carnaval@encamp.ad o al WhatsApp del Comú al 653 200. L'enviament ha d’incloure el 

nom del concursant i el títol de la disfressa (en català). S'haurà d'incloure una breu 

descripció de la imatge que ajudi a definir-ne la disfressa (en català) i la data. També cal 

incloure l’adreça del participant així com un telèfon de contacte. 

L'organització es reserva el dret de realitzar qualsevol verificació per al compliment 

d'aquestes bases. Els concursants cedeixen a la Comissió de Festes els drets per penjar les 

fotografies a les xarxes socials de la Comissió de Fetes i del Comú d’Encamp, i a ser 

reproduïdes en el material imprès o digital relacionat amb el Carnaval. 
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5. Termini de presentació 

Aquest concurs s’inicia en el moment en què es fan públiques aquestes bases, i el termini 

de presentació de fotografies acaba a les 23.59 del 16 de febrer del 2021. La data del 

correu electrònic rebut farà fe del termini respectat. L’organització es reserva el dret a 

ampliar, escurçar, modificar o cancel·lar el concurs en qualsevol moment, en particular 

en cas de força major, sense que sigui possible reclamar cap compensació per part dels 

participants. 

El dia 17 de febrer es farà pública la llista dels guanyadors dels concurs de disfresses i es 

comunicarà als guanyadors el dia de l’entrega de premis. 

6. Jurat 

El jurat estarà format: 

- Nelson Damas, membre de la Comissió de Festes. 

- Ivan Donsion, membre de la Comissió de Festes. 

- David Cruz, Conseller de Cultura i Afers Socials del Comú d'Encamp 

- Sara Camps, Departament de Comunicació del Comú d’Encamp 

- Alex Arnó, Departament de Cultura del Comú d'Encamp 

 

Es valorarà la qualitat, originalitat i creativitat de les disfresses presentades. El jurat es 

reserva el dret d’interpretar les bases del present concurs en els casos no previstos. Així 

mateix, es reserva el dret de declarar deserts els premis en el cas que les disfresses no 

reunissin, al seu criteri, mèrits suficients o consideressin que s’han vulnerat les bases del 

concurs. 

Entre totes les fotografies presentades, el jurat escollirà per votacions el primer, el segon i 

tercer premi del concurs. 

Els participants premiats seran informats de la seva condició de guanyadors del concurs. 

Els premiats seran notificats fefaentment, segons les dades que hauran facilitat. 

Les decisions del jurat seran definitives. En cas d’empat, el jurat desempatarà. 

7. Categories: 

A continuació es detallen les diferents categories del concurs. 

Categoria 1 

Escoles d’Encamp de primera ensenyança. 

Categoria 2 

Escoles del Pas de la Casa de primera ensenyança. 

Categoria 3 Residents a  Encamp 

- 3.1 Infants  de 0 a 3 anys 

- 3.2 Infants  de 4 a 6 anys 

- 3.3 Infants  de 7 a 12 anys 

- 3.4 Infants  de 13 a 17 anys 

- 3.5 Adults individual majors de 18 anys 

- 3.6 Grup familiar 

Categoria 4 Residents al Pas de la Casa 

- 4.1 Infants  de 0 a 3 anys 

- 4.2 Infants  de 4 a 6 anys 

- 4.3 Infants  de 7 a 12 anys 

- 4.4 Infants  de 13 a 17 anys 

- 4.5 Adults individual majors de 18 anys 

- 4.6 Grup familiar 

 

8. Premis 
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Hi haurà un primer premi, un segon premi i un tercer premi que s’atorgarà per les votacions 

del jurat. A continuació es detallen els diferents premis per categoria: 

 

Categoria 1. Escoles Encamp 

o Primer premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

o Segon premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

o Tercer premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

 

Categoria 2. Escoles El Pas de la Casa 

o Primer premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

o Segon premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

o Tercer premi: Trofeu + excursió amb múixing + activitats (Trineus, iglús) 

 

Categoria 3 Residents a Encamp 

 

3.1 Infants de 0 a 3 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

3.2. Infants de 4 a 6 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

3.3.Infants de 7 a 12 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

3.4. Infants de 13 a 17 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

3.5 Adults individual majors de 18 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

3.6 Grup familiar: 

o Primer premi: Nit a la Cabana Piolet  

o Segon premi: Nit al Domo 

o Tercer premi: Nit al Niu del Pla de les Pedres 

 

Categoria 4. Residents al Pas de la Casa 

4.1  Infants de 0 a 3 anys: 
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o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

4.2. Infants de 4 a 6 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

4.3.Infants de 7 a 12 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi:  150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

4.4. Infants de 13 a 17 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi: 150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

4.5 Adults individual majors de 18 anys: 

o Primer premi: 200 € restaurant + múixing 

o Segon premi: 150 € restaurant + moto neu 

o Tercer premi: 100 € restaurant + moto neu 

 

4.6 Grup familiar: 

o Primer premi: Nit a la Cabana Piolet  

o Segon premi: Nit al Domo 

o Tercer premi: Nit al Niu del Pla de les Pedres 

 

 

 

Els organitzadors contactaran amb els guanyadors i, si aquests accepten el premi, hauran 

de confirmar la reserva.  

9. Drets d’autor 

Els participants garanteixen que són propietaris dels drets d’autor de les fotografies que 

s’ofereixen. Els participants cedeixen tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual 

de les fotografies a la Comissió de Festes d’Encamp i al Comú d’Encamp en totes les seves 

declinacions, utilitzacions, i suports possibles i per la comunicació. La publicació 

d’aquestes fotos serà únicament sense ànim de lucre.  

 


