BASES I CONCURS TIK-TOK PER LA IGUALTAT DE SA POBLA

Des de l’ajuntament de sa Pobla, conjuntament amb l’Espai de dones de la Direcció Insular
d’Igualtat i diversitat, davant l’adversitat d’aquesta pandèmia hem pensat realitzar el I Concurs
de tik-tok per la Igualtat de sa Pobla dins les activitats emmarcades pel 8 de Març, amb la
finalitat de no donar passes enrere al que s’havia conquerit abans d’aquesta.
La inscripció mitjançant aquest formulari implica l'acceptació de les següents bases:

1. Objecte: L'objecte de la convocatòria és l'estímul entre la ciutadania poblera de la reflexió i
la capacitat creativa de la mateixa en la següent temàtica: la igualtat de gènere, les relacions
afectives sanes entre dones i homes, i el rebuig i la prevenció de la violència de gènere.
Per a això es concediran dos premis a dues obres audiovisuals realitzades a través de l'aplicació
Tik-Tok sobre la temàtica ja descrita. Aquests seran triats per un jurat entre totes les propostes
que compleixin els requisits d'inscripció i rebudes dins del termini marcat.

2. Temàtica: Tot el que concerneixi la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere
(igualtat en l'esport, en oportunitats laborals, en tasques domèstiques, denúncia de relacions
tòxiques, oposició al masclisme, apoderament, detecció de micromasclismes,
coresponsabilitat, suport a les víctimes de violència de gènere, ...)
- Podran participar totes aquelles obres presentades per persones que resideixin, treballin,
estudiïn o hagin nascut a sa Pobla.

3. Edats: Podran participar en el concurs en les distintes categories.
- Categories:
CATEGORIA FAMILIAR menor de 14 amb pare/mare o amb el tutor/a
CATEGORIA JUVENIL dels 14 als 25 anys
CATEGORIA GENERAL: a partir dels 26 anys
4. Jurat: Un jurat compost per:
1 persona de l’arxiu municipal.
1 persona agent d’igualtat.
1 persona del sector audiovisual.
La regidora d’igualtat.

5. Premis: El certamen comptarà amb un primer premi per a cada categoria.
Premi familiar: 100 € en vals de compra a establiments i comerços locals
Premi juvenil: 100€ en vals de compra a establiments i comerços locals
Premi general: 100€ en vals de compra a establiments i comerços locals

6. Decisió i valoració:
Els criteris de valoració que s’estableixen són dos amb el corresponent barem:
-

Qualitat tècnica adaptada a la modalitat, fins a 5 punts

-

Relació amb els objectius i finalitat i que tenguin relació amb la convocatòria, fins a 5
punts

El jurat comunicarà el veredicte a les persones premiades entre el 18 i 19 de març.

El jurat donarà a conèixer els treballs guanyadors entre el 23 i 24 de març. L’Ajuntament de sa
Pobla penjarà els treballs guanyadors a la pàgina web i ales xarxes locals de Facebook, Twitter i
Instagram.
7. La inscripció i obres
Serà totalment gratuïta i online, i es realitzarà a través del present formulari.
- La durada màxima dels treballs serà d'1 minut.
- Cada autor/a podrà presentar com a màxim 3 obres en una de les distintes categories.
- Les obres es penjaran amb el següent forma “pseudònim_1” “pseudònim_ 2” “pseudònim_
3”. El pseudònim sempre serà el mateix.
Exemple: marjalera_1, marjalera_2, marjalera_3

8. L'esdeveniment es reserva el dret a exhibir els treballs participants en projeccions de la
localitat i el dret a allotjar-los electrònicament de manera indefinida en alguna plataforma
municipal; així com per a utilitzar-los en materials promocionals, contra la violència de gènere,
o d'una altra índole de l'Ajuntament.

9. Cada participant es fa responsable que el contingut de les seves obres respecta els drets de
propietat vigents, així com que compleix les disposicions legals exposades en el nostre codi
civil i penal. El certamen no es fa en cap cas responsable del contingut de les obres del concurs.

10. Acceptació de les bases: La participació en aquest concurs a través del seu formulari
d'inscripció implica l'acceptació de tots els apartats de les presents bases, així com la resolució,
per part de l'organització, de qualsevol qüestió no prevista en aquestes.

11. Participació i premi de persones menors d'edat: No s’admetrà cap inscripció a la categoria
infantil/familiar que no sigui formulada per el pare, mare o tutor legal indicant la seva
conformitat amb aquesta participació i acceptació del premi.

12. Qualsevol dubte respecte a aquestes bases o les formes de participació en el certamen pot
ser referida a setmanainfanciajoventut@gmail.com o als telèfons 674120018 o 674120069.
- FORMA DE PARTICIPACIÓ Per a optar als premis ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS:

1. Puja el teu vídeo a Tik Tok amb l'etiqueta #saPoblaperlaigualtat. És IMPRESCINDIBLE que el
teu compte sigui PÚBLIC (si és privada no podrem veure el teu vídeo).

2. Emplenar el següent formulari d'inscripció adjuntant els tik-tok per la igualtat.
https://forms.gle/PCuWdjE4vfwh1m4N9

