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BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE DISFRESSES  

- CARNESTOLTES VIRTUAL DE SANT VICENÇ DE MONTALT- 

 

Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes que tindrà lloc del dia 11 al 

14 de febrer a l’Instagram, 

OBJECTE DEL CONCURS: 

Amb motiu de la celebració de les festa de Carnestoltes 2021 i davant la impossibilitat de realitzar 
activitats de forma presencial per les restriccions de la pandèmia de la Covid-19, des de la regidoria de 
cultura, s’organitza un concurs virtual de Carnaval, mitjançant el qual les persones participants 
publicaran les seves fotografies o vídeos (10 segons de durada màxima) a la xarxa social Instagram 
per competir en les diferents categories que es proposen des de l’Ajuntament. 
 

CATEGORIES: 

 

El concurs contempla quatre categories: 

- Categoria individual infantil:                   nens/nenes fins a 12 anys. 

- Categoria individual adult:                  a partir dels 13 anys. 

- Categoria grup/unitat de convivència                 mínim 2 persones 

- Categoria grup bombolla escolar:                      mínim 5 persones              

 

PARTICIPACIÓ AL CONCURS : 

- Les persones que vulguin participar al concurs hauran de penjar la fotografia o vídeo (10 segons 

de durada màxima) al seu Instagram  amb l’etiqueta #svmontaltcarnaval2021 durant els dies 

11, 12, 13 i 14 de febrer de 2021. 

- Etiquetant la fotografia / vídeo queden acceptades aquestes bases. 

- Etiquetant la fotografia / vídeo s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a difondre-

la als mitjans de comunicació municipal. 

- En cas que apareguin menors d’edat a la fotografia / vídeo presentada, s’autoritza la seva 

publicació, i s’eximeix a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de qualsevol responsabilitat 

que pugui sorgir de la seva publicació. 

 

PREMIS: 

- Premi a la millor disfressa individual infantil  

- Premi a la millor disfressa individual adult 

- Premi a la millor disfressa grup / unitat de convivència 

- Premi a la millor disfressa grup bombolla escolar  

JURAT: 

Estarà constituït, per una banda: un jurat popular que puntuarà segons els “likes” aconseguits a 

l’Instagram d’acord amb els següents criteris:  

- De 0 a 10 likes:        10 punts 

- De 10 a 20 likes:       20 punts 

- De 20 a 30 likes      30 punts 

- Més de 30 likes:        40 punts 

 

http://www.svmontalt.cat/


 

Per l’altre, un jurat format per quatre representants d’entitats i associacions del municipi, que 

s’encarregaran de puntuar les disfresses segons els següents criteris definits per l’organització:  

- Originalitat:        màxim 20 punts 

- Caracterització, maquillatge, perruqueria i/o complements: màxim 20 punts 

- Grau de dificultat:      màxim 20 punts 

 

Cada membre del Jurat atorgarà un màxim de 5 punts per criteri a cada participant.  

El guanyador de cada categoria ((individual infantil, individual adult, grup /unitat de convivència i grup 

bombolla escolar) serà el que aconsegueixi major nombre de punts un cop sumats els dels dos jurats. 

La puntuació màxima a obtenir serà de 100 punts. 

El veredicte es farà públic, el dia 18 de febrer a través de la pàgina web i de les xarxes socials de 

l’Ajuntament. Seguidament es comunicarà als guanyadors el dia i l’hora de l'entrega de premis, i es 

publicarà en els mateixos medis.  

El jurat pot declarar una categoria deserta. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

No es podrà optar a més d’un premi amb la mateixa. 

DISPOSICIONS FINALS 

L'organització es reserva el dret de poder modificar alguna d'aquestes normes si ho creu convenient. 

 

 

Regidoria de Cultura i Festes 

 

 

Sant Vicenç de Montalt a 4 de febrer de 2021 

 


