ANUNCI

SA RUA 2021
BASES PER A PARTICIPAR A SA RUA 2021
Vist les circumstàncies que estam patint a causa de la pandèmia mundial pel virus de la
COVID-19, la celebració de SA RUA 2021 haurà de fer-se de forma diferent. Per no
perdre la tradició, SA RUA 2021 es realitzarà de forma telemàtica entre els dies 12 i 15
de febrer de 2021, mitjançant participació telemàtica d’acord amb el procediment
previst a aquestes bases.
Article 1. Participants i modalitats de participació.
Pot participar a SA RUA 2021 de Sa Pobla tota aquella persona que així ho vulgui i
compleixi les condicions i requisits establerts a aquestes bases.
SA RUA 2021 tindrà tres modalitats de participació, tots aquells que vulguin participar
dins Sa Rua, ho podran fer amb la limitació de poder participar EXCLUSIVAMENT
DINS UNA de les següents modalitats:
1. Modalitat INFANTIL: Són aquelles destinades a nins i nines de fins a 16 anys.
Es podrà participar de manera individual, en parella o en grup de nins sempre
que formin part de la mateixa unitat familiar, es a dir, han de ser convivents.
2. Modalitat d’ADULTS: Són aquelles destinades a persones majors de 16 anys.
Es podrà participar de manera individual, en parella o en grup d’adults sempre
que formin part de la mateixa unitat familiar, es a dir, han de ser convivents.
3. Modalitat FAMILIAR: Hi podran participar membres de la mateixa família de
tota edat que formin part de la mateixa unitat familiar, es a dir, han de ser
convivents.
Article 2. Procediment.
La forma de participació a SA RUA 2021 es realitzarà de la següent manera:
Cada participant o grup de participants convivents es farà una fotografia amb la seva
disfressa posada i estant a casa seva. Les fotografies poden estar fetes en qualsevol
format digital que permeti la seva publicació a la xarxa social escollida.
Les fotografies es remetran a l’Ajuntament de Sa Pobla per mitjà de l’aplicació
electrònica “whatsapp” al nº de telèfon 600 072 345 abans del 12 de febrer de 2021.
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Per fer constar que la Junta de Govern en sessió de dia 28 de febrer de 2021 ha aprovat
les bases i convocatòria del premi Rua 2021, conforme segueix:

L’enviament de la imatge al “whatsapp” comporta la inscripció implícita al concurs SA
RUA 2021 i l’acceptació d’aquestes bases i el compliment de totes les estipulacions en
ella establertes.
La persona que envii la fotografia serà designat el seu responsable. Juntament amb
l’enviament de la fotografia, s’ha d’indicar la modalitat a la que vol optar i adjuntar una
fotografia del DNI per les dues cares de la persona responsable de la fotografia enviada.
L’enviament de la fotografia suposa l’acceptació del participant a que l’ajuntament en
faci ús de les imatges en compliment de l’article 5 d’aquestes bases.
Així mateix, aquest enviament suposa el consentiment per part dels pares, mares o
tutors legals dels menors que surtin a les imatges a que l’Ajuntament de Sa Pobla faci ús
d’aquestes, tot això sota responsabilitat dels propis pares o tutors legals i dels
responsables de les fotografies que participin al concurs.
Les fotografies que es rebin es publicaran a la xarxa social “Facebook”. La seva
publicació es realitzarà mitjançant tres àlbums, un per cada modalitat, incorporant les
fotografies que optin a la seva modalitat corresponent.
Les fotografies es mantindran publicades entre el 13 i el 15 de febrer.
La forma de puntuació serà d’acord amb el format de “m’agrada” de les pròpia xarxa
social.

Article 3. Premis
Els declarats guanyadors obtindran els següents premis:
Modalitat infantil

200 €

Modalitat adults

200 €

Modalitat familiar

200 €

Cada premi de 200 € consistirà en 4 vals regal de 50 € cada un per poder comprar
productes als comerços de Sa Pobla. En el moment que el guanyador vagi a recollir el
premi se li aportarà un llistat de tots els comerços adherits on poder gastar els vals regal.
Article 4. Prohibicions i recomanacions.


PROHIBICIONS:
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Un cop acabat el termini de publicació, es realitzarà el recompte dels “m’agrada”
obtingut per cada fotografia i modalitat. Les fotografies més votades de cada una de les
modalitats seran declarades guanyadores.



TOTS ELS PARTICIPANTS QUE INCUMPLESQUIN ALGUNS DELS
PUNTS ANTERIORS, QUEDARAN DESQUALIFICATS DEL CONCURS.



PARTICIPAR EN GRUPS DE NO CONVIVENTS.



PARTICIPAR A MÉS D’UNA DE LES MODALITATS PRESENTADES.



RECOMANACIONS:



Realitzar fotografies divertides.

Article 5. Tractament de les fotografies.
De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la participació a aquest
concurs es donarà permís a l’Ajuntament de Sa Pobla per al tractament de les dades
personals dels participants així com per a la difusió de les imatges enviades,
especialment mitjançant la publicació en els següents mitjans:


Pàgina web i publicacions de l’entitat local a les diferents xarxes socials de la
corporació.



Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.).



Documents informatius de l'activitat, com cartes de serveis, tríptics
informatius, cartells, promocionals d'activitats, etc.
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En tot allò no regulat en les presents bases serà d’aplicació el que regula l’Ordenança
General de Subvencions (BOIB 77. de 11/06/19).

