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CONCURS DE VÍDEOS 
FESTA MAJOR 

MOLLERUSSA CONFINADA

Participa-hi!



BASES

1. PARTICIPANTS
Pot participar qualsevol persona major de 16 anys. S’admeten vídeos 
realitzats per diversos autors, en aquest cas figurarà com a concursant 
aquell designat com a representant, i la resta d’autors, a continuació 
i entre parèntesi. En el cas dels menors d’edat apareixerà com a 
concursant,  al document adjunt, el pare, mare o tutor legal, i entre 
parèntesis la relació amb el representat i l’edat de la mateixa.

2. A PRESENTAR
Cada concursant podrà presentar com a màxim tres vídeos.

3. TEMÀTICA DELS VÍDEOS
Els vídeos donaran a conèixer aquell recurs, element o situació vinculada 
a la Festa Major de Mollerussa, reproduint una de les seves activitats 
més representatives escenes familiars vinculades a la Festa Major. 

4. ESTIL
L’estil és lliure: en color o en blanc i negre; amb o sense so; amb 
imatges reals o d’animació.

5. REQUISITS DELS VIDEOS
• La durada del vídeo no podrà sobrepassar els dos minuts.
• El format ha de ser horitzontal en MP4, M4V, MPG, WMV, FLV, AVI, 

MOV.
• Els vídeos hauran de ser originals i inèdits, i no podran haver estat 

difosos prèviament a través de cap mitjà o canal ni haver estat 
presentats a cap conccurs.

• Els vídeos han d’estar realitzats amb material audiovisual propi i 
no es poden utilitzar els d’un  tercer. 



6. FORMA DE PRESENTACIÓ 
 I ADMISSIÓ

• Primer. Els vídeos s’enviaran a l’adreça de correu electrònic 
mollevid@mollerussa.cat a través del servei d’enviament gratuït 
en línia WeTransfer. En el missatge adjunt ha d’aparèixer el títol 
del vídeo, el nom del participant i la frase “Concurs de Vídeos  
Festa Major Mollerussa”. Si es participa amb dos o tres vídeos, 
els enviaments es faran de forma individualitzada. Els títols dels 
vídeos han de ser diferents.

• Segon. Paral·lelament, l’autor haurà d’enviar en el mateix 
WeTransfer un document amb nom i cognoms ; correu electrònic; 
número de telèfon; títol i breu descripció del vídeo. 

• Tercer. Si el vídeo compleix amb els requisits del Concurs es 
validarà i publicarà a la web https://www.mollerussa.cat/
mollevid/. El vídeo apareixerà publicat amb el títol i nom de l’autor 
o autors. Si ho considera oportú, l’organització podrà sol·licitar 
als participants aclariments sobre el vídeo. L’organització es 
reserva la possibilitat de no pujar al seu canal aquells vídeos 
que consideri ofensius o la temàtica no es consideri directament 
relacionada amb les bases i la finalitat del concurs.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Des de la publicació d’aquestes bases fins al 17 de maig de 2020

8. PREMIS 
Primer Premi: 300 euros
Segon Premi: 200 euros
Tercer Premi: 100 euros

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 22 de maig de 2020. Els 
resultats es faran públics a la web de l’Ajuntament i a les xarxes socials 
de MOLLEVID. 

9. EL JURAT I ELEMENTS 
 DE VALORACIÓ
Els premis seran escollits per un jurat integrat per persones vinculades 
a la comunicació, el periodisme i la cultura popular. En la seva decisió es 
valorarà la capacitat de l’autor per transmetre la seva mirada personal 
d’una Festa Major confinada. 



10. PERMISOS, RESPONSABILITAT, 
 AUTORIA I PROPIETAT DELS VÍDEOS
Els participants garanteixen disposar de tots els drets d’imatge i 
d’autor sobre les imatges, música, sons i textos inclosos en els vídeos, 
eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat sobre els mateixos. 
En conseqüència, els participants es comprometen a respectar la 
normativa aplicable sobre drets de propietat intel·lectual i industrial i, 
per tant, s’obliguen a: 

• No plagiar, usar, reproduir o destruir una obra protegida o la 
titularitat que correspongui a tercers.

• No fer servir o realitzar descàrregues no autoritzades d’obres per 
incorporar-les al material presentat.

• No reproduir, utilitzar, imitar o modificar marques o signes diferents 
de tercers. 

• En el cas que apareguin menors al vídeo, el participant garanteix 
comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors legals. 

• Pel fet d’entrar a concurs, els participants accepten que els 
vídeos puguin ser difosos a través de xarxes socials i a la web de 
l’ajuntament.

Els guanyadors conserven la propietat de les seves obres, però cedeixen 
a l’ajuntament  els drets de reproducció, distribució i comunicació 
pública dels treballs presentats, autoritzant a l’ajuntament a utilitzar-los 
per a la seva emissió en altres plataformes i canals a l’objecte de la 
major difusió possible.

11. CONTINGÈNCIES NO PREVISTES, 
 PRIVACITAT I ALTRES
L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol contingència 
no prevista en les bases. La concurrència a aquest concurs implica 
l’acceptació de les mateixes. El jurat podrà declarar desert algun dels 
tres primers premis.

Amb l’acceptació de les presents bases, el participant accepta 
expressament l’enviament de correus electrònics per rebre informació 
sobre el funcionament i desenvolupament del concurs. En cap cas 
s’utilitzaran les seves dades per enviar informació comercial, publicitat 
o comunicacions alienes al certamen.


