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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE SA RUA DE 

MARRATXÍ 2021 

1. OBJECTE 

L'objecte d'aquestes bases és regular la participació al Concurs de Disfresses de Sa Rua 

de Marratxí 2021. 

Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de Sa Rua de Marratxí, un esdeveniment 

social i cultural d'arrelada tradició popular. El format és diferent al realitzat fins ara per 

motius d’emergència sanitària, ja que es durà a terme de manera telemàtica. 

2. CATEGORIES 

El concurs contempla 5 categories: 

a) Categoria de disfressa individual infantil (fins als 13 anys). 

b) Categoria de disfressa individual juvenil (dels 14 als 18 anys). 

c) Categoria de disfressa individual adults (a partir dels 18 anys). 

d) Categoria de disfressa en parella. 

e) Categoria de disfressa familiar o en grup (3 o més persones convivents). 

Pel que fa a la participació de les persones a les categories d) i e) recordem que és 

obligatori seguir les mesures excepcionals vigents en matèria de protecció contra el 

COVID-19. 

3. PARTICIPANTS 

Pot participar en el Concurs De Disfresses de Sa Rua De Marratxí 2021 qualsevol persona 

que figuri al padró municipal de Marratxí en la data de la sol·licitud i del concurs. 

Per a les categories d) i e) com a mínim una de les persones participants ha d’estar 

empadronada a Marratxí. 

L’Ajuntament de Marratxí revisarà aquesta condició. 

4. INSCRIPCIONS 

El període en el que es poden pujar els vídeos és del 23 de gener al 3 de febrer (ambdós 

inclosos). 

Els vídeos realitzats s’enviaran mitjançant publicació a Instagram amb l’etiqueta o el 

hashtag #RuaMarratxí2021 

Les comptes d’Instagram que s’utilitzin per pujar el vídeo han de ser obertes/accessibles 

per a persones que et segueixin (Followers). 
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El vídeo ha de mostrar la disfressa al complet i pot contenir música, coreografia, i/o altres 

expressions artístiques.  

Preferiblement ha de ser un vídeo de curta durada en format vertical. 

Les persones concursants es responsabilitzen de que les imatges presentades no estiguin 

sotmeses a cap reclamació legal i es trobin dins l’establert per la Llei de Propietat 

Intel·lectual. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Marratxí declina tota responsabilitat legal 

sobre el contingut general de les imatges i els vídeos. 

5. PREMIS 

La dotació dels premis és la següent: 

a) Premi a la millor disfressa individual infantil: 200 € 

b) Premi a la millor disfressa individual juvenil: 200 € 

c) Premi a la millor disfressa individual adults: 200 € 

d) Premi a la millor disfressa en parella: 450 € 

e) Premi a la millor disfressa familiar o de grup : 600 € 

Tots els premis, si s’escau, restaran subjectes a la retenció impositiva que estableixi la 

legislació vigent.  

El nom de les persones guanyadores es publicarà al web de l’Ajuntament de Marratxí 

(www.marratxi.es). 

El pagament dels premis es realitzarà prèvia acreditació amb un document d’identificació 

original (NIF/passaport/carnet de conduir) i prèvia aportació d’un certificat de titularitat 

bancària (per als menors, s’ha d’acreditar com a cotitular el representant legal). A més, les 

persones guanyadores hauran d’entregar signat un formulari de protecció i tractament de 

dades personals facilitat per l’Ajuntament. 

6. JURAT 

El Jurat estarà format per: 

President: Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí 

Secretari: Josep Ramis: Regidor de l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric. 

Vocals: 

Joan Francesc Canyelles Garau, 1r Tinent de Batle. 

Neus Serra Cañellas, 2n Tinent de Batle. 

Carlos Castells González, Director de Comunicació de l’Ajuntament de Marratxí. 
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El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases i 

es reserva el dret de deixar deserta alguna de les categories. El jurat pot decidir 

desqualificar els participants que no compleixin els requisits de les bases. La decisió del 

jurat és inapel·lable. 

Els criteris del jurat per valorar el vídeo de la disfressa són els següents: 

 Estètica 

 Grau de dificultat 

 Esperit de carnaval 

 Creativitat i originalitat  

 Ritme i coreografia (si n’hi ha) 

7. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA  

Aquestes bases es publicaran a la web municipal de l’Ajuntament: www.marratxí.es/RUA  

Per a més informació, es pot contactar amb cultura@marratxi.es o al telèfon 971797624. 

A partir del dissabte 6 de febrer a les xarxes socials de l’Ajuntament de Marratxí es podrà 

visualitzar una selecció del material audiovisual dels participants.  

8. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I PROPIETAT I DIFUSIÓ DE LES 

IMATGES GRÀFIQUES 

Les persones participants cedeixen explícitament a l’Ajuntament de Marratxí els drets de 

comunicació pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats 

promocionals, culturals i educatives. 

L’Ajuntament de Marratxí es reserva el dret de publicar tot el material audiovisual que es 

generi a partir del present Concurs, des dels vídeos que es pugen per participar fins a 

qualsevol font enregistrada a l’entrega de premis o exposicions. 

Els vídeos de les persones participants es difondran a través de la xarxa social Instagram. 

Amb la creació dels comptes d’Instagram s’atorga una llicència d’ús, difusió i transformació 

de les imatges i el contingut pujat. Per aquest motiu adjuntem l’enllaç de la política de 

dades i les condicions d’ús, respectivament: 

https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

https://es-

la.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20de%20Instagr

am&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad 

Recordem que, segon la política d’Instagram, els titulars de les comptes han de tenir més 

de 13 anys, per això i en virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

http://www.marratxí.es/RUA
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
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de dades personals i garantia dels drets digitals, els vídeos dels menors de 14 anys han de 

ser pujats pels representants legals o amb el consentiment d’aquests. 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, així com la 

decisió del jurat. 

DATA 

SIGNATURA 
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