CONCURS DE TAPES “TXITAPA”
BASES
L’Ajuntament de Marratxí a través de l’Àrea de Joventut i els Espais Joves convoca un concurs
per fomentar l'ús de producte local entre els joves i l'entreteniment a casa i en família. Aquesta activitat consisteix en preparar un tapa, i penjar un fotografia etiquetant les xarxes socials de l’Àrea
de Joventut.
L’objectiu és dinamitzar la població, especialment la població jove, potenciar l'ús i consum de producte local, fomentar la activitat en família i promoure el comerç local de Marratxí.
Concursants:
Podran participar totes les persones majors de 13 anys, que siguin persones físiques, etiquetant el
perfil d’ Instagram dels Espais Joves a la seva fotografia (pujada al seu perfil de la mencionada
xarxa ).
Format de participació
Els participants hauran de penjar al seu perfil d’Instagram una fotografia de la tapa elaborada per
ells mateixos. A la fotografia s'haurà de veure la tapa ja feta i la presentació.
Els participants podran presentar una fotografia com a màxim.
Les tapes han de ser originals. Es valorarà, l'ús de producte local i la presentació del producte ja
acabat.
Les tapes podran tenir un màxim de tres ingredients. El pa, l'oli, la sal i condiments no es tenen en
compte dins els número d’ ingredients.
Totes les fotografies estaran realitzades des de les respectives cases dels participants.
Queda prohibit presentar a concurs tapes d’establiments que es dediquin professionalment a
l’hoteleria.
Les fotografies han de ser sempre en posició vertical.
No s'admetran obres que atemptin contra els Drets Humans o els principis constitucionals.
Les persones concursants es responsabilitzen de que les imatges presentades no estiguin sotmeses a cap reclamació legal i es troben dins de l'establert per la Llei de la Propietat Intel·lectual. En
qualsevol cas, l’Ajuntament de Marratxí declina tota responsabilitat legal sobre el contingut general
de les imatges.
Termini i forma de presentació
Període d’enviament de les fotografies: del dia 18 de juny al 25 de juny fins les 12:00h.
Les fotografies realitzades s’enviaran mitjançant publicació al perfil d’ Instagram del participant
amb el hashtag #txitapa i mencionant el compte oficial dels Espais Joves de Marratxí
@espaisjovesmarratxi
Criteris de valoració i Jurat
El jurat sotmetrà a votació les propostes i les valorarà tenint en compte els següents aspectes:
• Talent

• Originalitat
• Tècnica
. Ús de producte local i de temporada
• Esforç
S'estableixen dues categories:
● Tapa +16 (Concursants de més de 16 anys)
● Tapa infantil (Concursants de entre 13 i 16 anys)
Jurat:
●
●
●
●

Sra. Maribel Cayuelas, dinamitzadora Espais Joves
Sra. Iris Fernández, dinamitzadora Espais Joves
Sr. Jaume Pizà, dinamitzador Espais Joves
Sr. Antoni Seguí, dinamitzador Espais Joves

Vocals:
●
●
●

Sra. María Dolores Maya, tècnica Àrea de Joventut
Sr. Joan Mercé, Cap de Gestió
Sra. Irene Garcia, Regidora Àrea de Joventut

La decisió del jurat serà inapel·lable.
Premis
Hi ha un total de dos premis, un per categoria.
El premi consisteix en un xec regal equivalent a un sopar per a dues persones, a un establiment
del municipi.
A través del canal d’Instagram dels Espais Joves , s’informarà a les persones guanyadores, que
hauran de posar-se en contacte amb l’organització, en un període màxim de una setmana, fins al
3 de juliol, al correu electrònic espaisjoves@marratxi.es , on facilitaran el seu nom de perfil a Instagram, la fotografia original, nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.
Reserva de drets de l'Ajuntament
L’Ajuntament es reserva el dret de declarar desert el concurs.
Propietat i difusió de les imatges
L’Ajuntament de Marratxí es reserva el dret a gravar en àudio o vídeo i/o fotografiar totes les activitats que es generin a partir del present concurs, des de l'acte de lliurament de premis fins a qualsevol exposició o participació en esdeveniments que es puguin programar. Les persones participants cedeixen de forma gratuïta a l’Ajuntament de Marratxí els drets de comunicació pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats promocionals i educatives.
La participació en aquest Concurs suposa l'expressa acceptació d'aquesta base de cessió gratuïta.

