
 

 

BASES RUA VIRTUAL 2021 

 

L’Ajuntament de Porreres organitza un concurs virtual pel Carnaval 2021. La finalitat 

és mantenir la il·lusió de cada any i fomentar les disfresses des de casa, realitzant una 

rua virtual a través de la pàgina web de Facebook on hi podran participar tots els 

porrerencs i porrerenques. 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 

Hi pot participar qualsevol persona física empadronada a Porreres.  

Heu d’enviar una fotografia o vídeo de menys de 1 minut, juntament amb el nom 

complet de totes les persones que hi apareixeu i un telèfon de contacte, al correu 

electrònic festes@porreres.cat. El termini per presentar-ho és fins el 13 de febrer de 

2021 a les 17h. 

Hi ha dues categories amb dos premis per cada una:  

 Fotografia o vídeo individual. 

 Fotografia o vídeo per unitat de convivència. 

L’Ajuntament de  Porreres publicarà les fotografies i vídeos rebuts a la pàgina de 

Facebook de l’Ajuntament i les guanyadores de cada categoria seran les dues que 

més “m’agrades” tenguin el 15 de febrer a les 17h. 

L’Ajuntament de Porreres es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació en el 

concurs:  

 Si es tenen sospites de que hi ha alguna manipulació de les normes establertes 

a les bases. 

 Si la fotografia no és feta durant el febrer de 2021. 

 Si no es compleix la finalitat del concurs. 

 Si la fotografia o vídeo pot ferir la sensibilitat o atentar contra la integritat moral 

d’altres persones. 

 Si no es compleix amb la normativa vigent de prevenció de contagi de COVID-

19. 

 



 

 

 

PREMIS: 

 Dos premis per la categoria individual: val de 40 euros a gastar a qualsevol bar 

o restaurant de Porreres. 

 Dos premis per la categoria unitats de convivència: val per gastar a qualsevol 

bar o restaurant de Porreres. (20 euros per participant). 

Cada persona només podrà optar a un premi. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

Les dades subministrades seran tractades confidencialment, amb l’objectiu de 

gestionar la participació de les persones concursants i comunicar a les guanyadores. 

Una vegada passat el concurs les dades es destruiran. 

Totes les persones que participen en el concurs autoritzen la publicació de les 

fotografies i vídeos a través de la xarxa social Facebook. A més, autoritzen a 

l’Ajuntament a  publicar el seu nom en cas de guanyar el concurs.  

L’Ajuntament de Porreres no es fa responsable de l’ús que terceres persones puguin 

fer dels continguts publicats, manipulant el contingut del present concurs, així com de 

la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es poguessin produir. 

 


