
 

CELEBRAR UN CARNESTOLTES DIFERENT TÉ PREMI 

 

De 13 al 21 de febrer de 2021 participa en el concurs fotogràfic de disfresses. 

Participar és senzill: 

1. Segueix a @ajaiguafreda 

2. Menciona a @ajaiguafreda 

3. Fes servir l’etiqueta #carnestoltesAiguafreda2021 

4. Comparteix la teva foto/s o Tik Tok com a publicació. Si no disposes d’Instagram ho pots 

enviar al correu: aiguafredaajuntament@gmail.com  

 

BASES DEL CONCURS 

1. Objecte 

L’objecte del concurs és seleccionar fotografies que representin la disbauxa i l’esperit del 

carnestoltes. 

2. Termini 

El concurs s’iniciarà el divendres dia 13 de febrer a les 9h i finalitzarà el 21 de febrer a les 

24.00h. No s’admetran a concurs fotografies publicades fora d’aquestes dates. 

3. Formes de participació 

Els participants hauran de: 

• Fer-se una fotografia disfressats dins de casa, individual o en grup de màxim 6 persones 

que formin part de la mateixa bombolla de convivència. 

• Penjar la fotografia a l’Instagram amb l’etiqueta #carnestoltesAiguafreda2021 

• Seguir i mencionar el perfil d’Instagram de l’Ajuntament d’Aiguafreda (@ajaiguafreda) 

• En cas de no disposar d’Instagram enviar la fotografia a aiguafredaajuntament@gmail.com 

 

4. Característiques de les imatges 

Les persones participants, pel fet de participar declaren sota la seva responsabilitat, que les 

imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o 

difamatori. 

Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre que compleixin les 

característiques exigides. 



Les fotografies presentades han de complir en tot moment les mesures vigents de la situació 

de pandèmia de la COVID-19. 

L’Ajuntament d’Aiguafreda es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges 

presentades al concurs a les seves pàgines a internet i a les seves xarxes socials. 

5. Premis 

Es lliuraran 3 premis en cada categoria segons les valoracions fetes pel jurat: 

.Categoria individual 

1r premi 75 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

2n premi 50 euros ( en targeta regal de l’Abacus) 

3r premi 25 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

.Categoria grup bombolla 

1r premi 100 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

2n premi 75 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

3r premi 50 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

.Categoria el millor Tik Tok disfressats 

1r premi 75 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

2n premi 50 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

3r premi 25 euros (en targeta regal de l’Abacus) 

6. Condicions de participació 

Pot participar en el concurs qualsevol persona física a partir de 14 anys. En el cas de persones 

de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per 

fer-ho dels seus pares/mares o tutors legals. 

7. Selecció de les propostes guanyadores 

Les propostes seran seleccionades per un jurat que valorarà la disfressa i la posada en escena 

de la fotografia, i el Tik Tok en la seva categoria. 

El Jurat emetrà el seu veredicte la primera setmana de març. 

El jurat estarà compost pels membres del Consell d’Infants d’Aiguafreda. 

8. Propietat intel·lectual 

Vist que els autors publicaran les fotografies a la xarxa Instagram, cal tenir en compte que 

l’esmentada xarxa es reserva el dret de forma il·limitada de tots els recursos que els usuaris 



publiquin a la xarxa. Per tant cal publicar fotografies i continguts de forma

L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos 

publicades. 

Els participants autoritzen amb la seva participació a l’Ajuntament d’Aiguafreda a la 

reproducció, ús i comunicació pública del seu nom, cognoms i fotografies 

mitjançant qualsevol mitjà present o futur així com la cessió dels drets d’imatge de les 

fotografies presentades a concurs per poder ser utilitzades per a accions de promoció de la 

marca així com difondre-les al seu web i a les xarxes socials.

9. Acceptació de les bases 

La participació  en el concurs comporta l’acceptació de totes aquestes bases, de la normativa 

d’ús de la plataforma Instagram

públicament totes les fotografies que participin en els canals de comunicació de l’Ajuntament 

Aiguafreda. 
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