BASES DEL CARNAVAL 2021
A causa de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 i el fet de no poder celebrar de
forma tradicional la Rua, Mariatukada amb col·laboració de l’Ajuntament, es proposa fer un
Carnaval virtual 2021, amb la intenció de seguir viva la tradició.
BASES:
a) Podran participar totes aquelles persones residents o empadronades a Maria de la
Salut.
b) Cada participant només pot presentar una única fotografia amb la seva disfressa.
c) La fotografia presentada ha de ser d’aquest mateix any.
d) La inscripció s’ha de realitzar emplenant el formulari o, prsencialment, a l’Ajuntament,
en horari d’atenció al públic. És imprescindible fer la inscripció per poder participar
en el concurs.
e) Les fotografies s’han d’enviar al correu electrònic ajmariadelasalut@gmail.com fins
al dia 14 de febrer de 2021.
f) Les fotografies es poden publicar a les xarxes socials amb el #ruamarianda2021
g) El tema de la disfressa, el material… serà de lliure elecció.
h) Hi haurà dues categories:
- Individual o parella
- Familiar (tres o més membres)
Tant a la categoria individual com a la familiar, les persones han de ser convivents.
i) En el moment de la inscripció s’haurà d’especificar a quina categoria es participa.
j) Hi haurà 3 premis per individual, 3 premis per les disfresses familiars, un per la més
original, un per la més crítica i un per la més divertida.
Els premis no seran acumulables.
Els premis seran vals per gastar als comerços de Maria amb valor de:
1r INDIVIDUAL: 50 €
2n INDIVIDUAL: 40 €
3r INDIVIDUAL: 30 €

1r FAMILIAR: 100 €
2n FAMILIAR: 75 €
2r FAMILIAR: 50 €
EL MÉS ORIGINAL: 50 €
EL MÉS CRÍTIC: 50 €
EL MÉS DIVERTIT: 50 €
k) Mariatukada i l’Ajuntament de Maria es reserva el dret a publicar o utilitzar en
qualsevol mitjà audiovisual o a la revista local les fotografies presentades al concurs
CARNAVAL VIRTUAL 2021.
l)

El jurat estarà constituït per:
- Un membre de Mariatukada
- Un membre de la Penya Barcelonista
- Un membre del Consell de Redacció de la revista local Fent Carrerany.
- Un membre de l’Ajuntament de Maria

m) El jurat podrà declarar deserts els premis -si ho troba escaient-, però no podrà
concedir accèssits no especificats en aquestes bases.
n) Els guanyadors s’anunciaran a través dels mitjans de comunicació habituals de
l’Ajuntament de Maria de la Salut. L’Ajuntament es posarà en contacte amb les
persones premiades per anunciar-los els resultats i indicar-los on i quan es recolliran
els premis.
o) L’organització es reserva el dret de variar qualsevol dels punts anteriors, sempre que
sigui necessari.
p) La participació al concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases.

