Bases del Concurs “Cartell del Tió 2020”
1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS
La Comissió de Reis de Sitges durà a terme un concurs denominat Cartell del Tió 2020 (d’ara en endavant,
el "Concurs") amb la finalitat d'escollir el cartell que anunciï l'arribada del Tió a Sitges.
2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
El concurs és obert a tots els infants fins als 12 anys.
3. ÀMBIT TEMPORAL
El període de participació és fins el 20 de novembre de 2020 a les 12h de la nit.
4. INFORMACIÓ DEL CONCURS
El present concurs s’anunciarà fins al 20 de novembre, a través de la pàgina de Facebook
(www.facebook.com/ReisMagsSitges), el perfil d’Instagram (@comissiodereisdesitges), així com de les
xarxes socials i mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Sitges.
5. MECÀNICA DEL CONCURS
Per concursar s’haurà de crear un cartell per celebrar l'arribada del Tió a Sitges.
Per poder optar al premi, s’haurà de:



Crear un cartell sobre l'arribada del Tió.
Compartir la proposta de cartell a l'adreça de correu electrònic de la Comissió de Reis
(comissiodereisdesitges@gmail.com), amb l'assumpte "Concurs de Cartells del Tió"
indicant nom i edat i en un format que permeti ser visualitzat (pdf, jpeg, jpg, png).

Entre tots els cartells rebuts es realitzarà la selecció del cartell que anunciarà l'arribada del Tió a
Sitges.
6. PREMIS
El dibuix escollit tindrà l’honor de convertir-se en el cartell oficial del Tió 2020 i a l’autor o autora se
l’obsequiarà amb un tió.
7. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR/A
Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà al guanyador/a mitjançant un correu electrònic i posterior
anunci a les xarxes socials de la Comissió de Reis de Sitges i mitjans de comunicació de l'Ajuntament de
Sitges.
8. CESSIÓ DE DRETS
Els infants participants en el concurs cedeixen a la Comissió de Reis de Sitges els drets de propietat
intel·lectual dels cartells compartits, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. La Comissió
podrà utilitzar lliurement aquestes imatges a les seves pàgines web, així com en altres publicacions.
9. RESERVES I LIMITACIONS
La Comissió de Reis de Sitges es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs
quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita
en aquestes bases.
10. ACCEPTACIÓ
La participació en el concurs implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta
d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació en el concurs.

