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BASES 1r CONCURS DE DISFRESSES PER INSTAGRAM 2021 

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de la Vila de Masquefa, respectant  les restriccions 

provocades  per  la  pandèmia  de  COVID-19,  convoca  el  1r  CONCURS  DE  DISFRESSES  PER 

INSTAGRAM. 

Categories: DISFRESSES 

a) Adults (mínim 2 persones i un màxim 6 , a partir de 18 anys) 

b) Jove (mínim 2 persones i un màxim 6 , de 13 a 17 anys) 

c) Familiar (mínim 2 persones i un màxim 6, de la mateixa família o bombolla familiar, una de les quals 

ha de ser un adulta) 

 

BALCONS 

a)individual 

b)col·lectiu (mínim 2 balcons) 

Premis:  El  premis  d’enguany  seran  vals  per  bescanviar  als  comerços  locals  de Masquefa  de  

l’Associació Masquefa Comerç. 

Disfresses: 2 premis de 50€ per a cada  categoria 

Balcons:  2  premis  de  50€  per  a  la  categoria  individual  i  2  premis  de  100€  per  a  la  

categoria col·lectiva. 

Bases: El concurs estarà obert a tothom que resideixi a Masquefa. 

1. Per participar al concurs en la categoria de DISFRESSES heu de fer una foto d’un mínim de dues 

persones  disfressades  a  casa  vostra  o  en  algun  lloc  de  Masquefa  visible  i  publicar-la  del  15  

al  21  de febrer   de   2021   amb   el   hashtag   #carnavalmasquefa2021   i   etiquetant   al   Casal   

de   Joves @casaljovemasquefa 

Recordar que en tot moment s’ha de donar compliment a l’apartat 8 è punt 1er titulat “ Reunions i/o 

trobades familiars i de caràcter social” de la Resolució SLT/67/2021 de 16 de gener, estableix: 

 

“1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es 

permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de 

convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència. 

 

No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, 

incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a 

persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa 

bombolla de convivència.  
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2. Per participar al concurs en la categoria de BALCONS cal que engalaneu (o disfresseu) el vostre 

balcó.    Després  heu  de  penjar  una  foto  en  el  cas  de  participació  individual  o  un  vídeo  de  

com  a màxim  1  minut    o    publicació  de  fotos  en  carrusel  on  es  mostrin  tots  els  balcons  

en  el  cas  de participació  col·lectiva.  Cal  penjar-les  entre  el  18  i  el  21  de  febrer  de  2021  

amb  el  hashtag #carnavalmasquefa2021  i  etiquetant  al  Casal  de  Joves  @casaljovemasquefa  .    

Els  balcons  cal  que estiguin engalanats durant tot el cap de setmana  (dies 19/20/21 de febrer com a 

mínim) 

3. Cal que sigueu seguidors del perfil @casaljovemasquefaper participar-hi. Recordeu que si no teniu 

un perfil públic no es podran veure les fotos. Per comprovar si estan publicades cal buscar-les amb 

l’etiqueta  #carnavalmasquefa2021. L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotos que no es puguin 

visualitzar perquè no s’hagin penjat correctament dins el termini i, per tant, no podran concursar. 

4. Per evitar duplicitats, la fotografia a concurs només pot ser presentada per un dels participants de 

la fotografia. Les persones que concursen només podran participar en una fotografia i una categoria. 

5. Cal posar, al peu de foto, la categoria en què participa: Disfresses (adults, jove o familiar) i balcons 

(individual o col·lectiu). 

6. Un cop acabat el concurs, un jurat designat pel Departament de Joventut  escollirà les fotografies 

guanyadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  

7. El veredicte del jurat i les fotografies guanyadores es faran públiques al Facebook i a Instagram de 

@casaljovemasquefa, durant la setmana del 22 al 28 de febrer de 2021. 

8. L’organització del concurs contactarà amb els guanyadors o guanyadores a través d’una menció a 

les fotografies guanyadores. 

9.  Un  cop  notificats  els  premis  a  les  persones  guanyadores,  aquestes  hauran  de  facilitar  les  

seves dades  personals  i  de  contacte al Departament Joventut de l’Ajuntament de la Vila de 

Masquefa.  joventut@masquefa.net Aquest és el mail on adreçar-se per qualsevol dubte o consulta. 

10. Si passats 15 dies després de la publicació les persones guanyadores no s’han posat en contacte 

amb  el  Departament  de  Joventut,  aquests  declararan  desert  el  premi  d’aquesta  categoria  i 

l’organització quedarà eximida de tota responsabilitat. 

11. Els participants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies presentades al  Departament de 

Joventut de l’Ajuntament de la Vila de Masquefa que podrà publicar les fotografies i els noms de les 

persones guanyadores a qualsevol de les seves publicacions i xarxes socials municipals 

12. L’acceptació dels premis per part de les persones guanyadores suposa donarel  consentiment  a 

l’organització per utilitzar el seu nom i imatge amb finalitat publicitària i en material promocional, 

sempre en relació directa amb la present campanya. 

13. Les disfresses han de ser reals, no creades per photoshop o similars. Es valorarà la disfressa, no la 

fotografia, però la resolució ha de ser bona. 

14. Els criteris de valoració de les disfresses concursant son els següents:-Originalitat-Disseny-Crítica 

Social 

mailto:joventut@masquefa.net
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15. El Departament de Joventut es reserva el dret a desqualificar a quelles fotografies que puguin ser 

considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri. 

16. Participar en el concurs suposa l’acceptació de la normativa d’ús d’Instagram i també suposa 

l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.  

17.El Departament de Joventut  es reserva el dret a desqualificar qualsevol participació o participant 

si té sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs. 

18. El Departament de Joventut  de l’Ajuntament de la Vila de Masquefa es reserva el dret a rebutjar 

o  excloure  del  concurs  qualsevol  participant  que  no  reuneixi  els  requisits  descrits  a  les  

bases  de participació o que contradigui les normes o finalitat del concurs. 

19. L’Ajuntament pressuposarà l’autorització de participació per part de  pare/mare  o  tutor/a  en  el 

cas de menors, de manera que no es fa responsable si actuen sense el seu consentiment. 

Ajuntament de la Vila de Masquefa, febrer 


