Bases de participació
Cantada Nadalenca a Altafulla
Per la campanya de Nadal enguany ATECA organitza un programa concurs
tindrà format virtual. Dins el actes Nadalencs de la Fira de Nadal y compartida
al Canal de Youtube de l’Escola de Musica d'Altafulla.

Si cantes, fas part de una coral o vols participar i ets de un
Municipi del Baix Gaia :
La convocatòria s’adreça a grups corals de qualsevol estil musical que vulguin
compartir la seva passió per la música .
•

Els interessats hauran d’enregistrar un vídeo en format horitzontal d’una de
les seves cançons. Durada màxima per cançó: 5 minuts. Cada grup o
participant pot enviar un màxim de 1 vídeo.

•

Els vídeos hauran d’incloure algun element físic (no sobreimprès en vídeo)
amb el lema #Nadal a Altafulla . En aquest cas no optaran als premis però si
a una menció especial al vídeo més popular.

•

Els vídeos es difondran a través d’una playlist específica al canal de Youtube
de l’Escola de música d’Altafulla .

•

Els vídeos que en cada categoria obtinguin més “M’agrada” al canal de
Youtube optaran a un enregistrament de vídeo professional d’un tema o
cançó. Per tal de fomentar les votacions, els participants podran promocionar
o compartir els seus vídeos.

Com participar
•

Per participar-hi, ompliu el formulari i seguiu les instruccions d’enviament del
vídeo que trobareu a la pàgina www.acteca.cat

•

El període d’inscripció i enviament de vídeos s’acaba el dia 11 de Decembre
2020 a les 24 h.

•

El període de votacions es tancarà el 20 de Decembre.

Premi, jurat i guanyadors
•

El premi consistirà en 1 enregistraments de vídeo de qualitat professional: un
per els 3 grups guanyadors 1er 2on i 3er Categoria que hagi obtingut més
“M’agrada.

•

Es tractarà de l’enregistrament en directe en àudio i vídeo, amb diverses
càmeres d’un tema o cançó (màxim 5 minuts de durada). El vídeo
s’enregistrarà a l'escola de Musica d'Altafulla – Centre de Creació Musical i
quedarà a disposició dels grups per a l’ús que considerin convenient.

•

1 er premi dotat de 500€ 2on premi dotat de 300€ i 3er premi dotat de 200€

•

El jurat estarà format per 2 faccions: dos tècnics/ques desde L'Escola de
Musica designaran i que no tindran vinculació amb la Mateixa escola per ser
imparcials . I 2 tecnics desde Ateca que valorara l'acceptació dins les xarxes
socials.

•

El jurat determinarà la llista de participants acceptats, i determinaran els
guanyadors a partir de la comptabilització dels “M’agrada” acumulats i la
qualitat tencnica i original de l'Actuació .

•

A partir del 20 de Decembre es comunicaran els grups guanyadors.

•

La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva
decisió en el cas de no obtenir resposta per part d’algun dels guanyadors.
L'organització contactarà a través del correu electrònic que figuri en el
formulari de participació. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora
el següent vídeo classificat.

•

El nom dels guanyadors es faran públic a les xarxes socials d'ATECA–
Associació Turistica d'empresaris i comerciants d'Altafulla. AL Ajuntament
d'Altafulla i a l'Escola de Musica d'Altafulla

Altres
•

La participació és gratuïta

•

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un
sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de
software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

•

La participació en el concurs a través de l’enviament dels vídeos implica
l’acceptació d’aquestes bases

•

L’enregistrament dels vídeos haurà de tenir en compte les indicacions
governamentals vigents a cada moment pel que fa a la COVID-19

•

Tots els vídeos rebuts poden ser utilitzats per l’Ajuntament de d'Altafulla i
ATECA per a futures campanyes de promoció musicals .

•

Els vídeos formaran part d’una playlist específica al canal de Youtube de
Altafulla Cultura a on quedaran exposats.

•

Els vídeos dels guanyadors incorporaran als crèdits els noms dels artistes
participants així la imatge corporativa d' Ateca , l’Ajuntament d'Altafulla, La
Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

•

En cas de dubtes o aclariments, us podeu dirigir a info@ateca.cat

