BASES REGULADORES PER PARTICIPAR AL
CONCURS DE GUARNIR BALCONS #BalconsCAT21

1. DESCRIPCIÓ
Aquest concurs té per objectiu implicar la ciutadania en la promoció de la Festa Major
de Tremp, així com difondre i posicionar l’associació de comerciants de Tremp, el
CAT.
2. OBJECTE DE LES BASES
La regulació del procediment de presentació de solꞏlicituds per a la participació al
Concurs, les dates, els premis, el jurat i els drets i deures dels participants.
3. TEMÀTICA
Els balcons hauran d’estar relacionats amb la següent tema: Que t’inspira la Festa
Major?
Es valorarà especialment la sostenibilitat de la proposta i que els materials utilitzats per
desenvolupar-la siguin reciclats.
4. DATES DE CELEBRACIÓ
Els balcons hauran d’estar decorats del 5 de setembre a l’11 de setembre de 2021,
ambdós inclosos.
5. CONCURRÈNCIA
La participació és oberta a tots els ciutadans i ciutadanes major de 18 anys de Tremp.
6. JURAT
6.1. Jurat mixt. El premi s’escollirà per votació mixta:
- 10% votacions populars recollides a la xarxa social Instagram.
Podran participar en la votació digital a Instagram totes les persones que ho
desitgin i tinguin compte en aquesta xarxa. Les imatges dels balcons participants es
penjaran al compte @cat.tremp i el recompte es farà una vegada la jurat hagi emès el
seu veredicte. Es tindran en compte exclusivament els vots obtinguts a les
publicacions del compte del CAT.
- 90% jurat format per:
Sr. Leonardo Melgarejo, regidor de Festes de l’Ajuntament de Tremp
Sra. Maite Ramoneda, presidenta del CAT
Sr. Joel Martinez, artista local
Sra. Maria Guàrdia, artesana local
D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de Protecció de Dades l'informem que les seves dades seran
tractades per gestionar el concurs en el qual esteu participant. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Tremp.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i
limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les Dades de
l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu, CP 25620 Tremp, mitjançant la Seu Electrònica, o per correu
electrònic a dpd@tremp.cat.
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a
www.ajuntamentdetremp.cat

6.2. Anunci i lliurament del premi
El premiat, així com la data, hora i lloc del lliurament del premi es farà públic a partir de
dia 13 de setembre es difondrà a través de les xarxes socials del CAT i de
l’Ajuntament de Tremp, així com de la pàgina web www.ajuntamentdetremp.cat.
6.3. PREMIS
El CAT dota els dos premis corresponents a dos vals equivalents a 100€ i 200€ per
bescanviar als establiments adherits a l’entitat.
7. INSCRIPCIONS I TERMINI
7.1. Seran gratuïtes i es formalitzaran a través de l’enllaç següent
https://forms.gle/A7utA2bdV434pqPD9.
7.2. Per fer efectiva la inscripció serà necessari enviar almenys una fotografia
del balcó una vegada decorat a cattremp@gmail.com com a molt tard el dia 5 de
setembre a les 20:00h. La imatge haurà de tenir bona definició i format apaïsat per
poder-se exposar adequadament a Instagram.
7.3. El període d’inscripció s’obrirà el dia 23 d’agost i es tancarà el dia 3 de
setembre de 2021 a les 14.00h
8. PARTICIPANTS
8. 1. Deures
Els participants es fan responsables dels accidents que puguin succeir a la via pública
derivats de la seva actuació i hauran de tenir en compte que els elements ornamentals
no podran sobresortir cap a l’exterior dels límits del balcó sense cap mesura de
protecció que impedeixi que caiguin a la via pública.
8. 2. Drets d’imatge
Les persones participants cediran al CAT i a l’Ajuntament de Tremp els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge del seu balcó i aquest en
podrà fer publicitat en el format o suport que consideri oportú.
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