
1.- Objectiu del concurs 

El concurs busca el millor flashmob 
realitzat per nens i nenes de Catalunya. 
El vídeo s’ha de realitzar amb qualsevol 
cançó d’algun artista o grup assistent al 
Festivalot 2018. 

2.- Participants 

Qualsevol escola o família de Catalunya 
pot participar en el concurs. 
Organitzats com preferiu heu de filmar-
vos realitzant un flashmob de qualsevol 
cançó d’algun artista o grup assistent al 
Festivalot 2018.  

Els grups participants han d’estar 
representats per una persona major 
d’edat que es faci responsable de 
l’activitat. Aquesta persona pot ser una 
professora o professor del centre o un 
membre de l’Associació de Pares i Mares 
i pot ser responsable de més d’un grup 
en el cas de les escoles o un membre de 
la família.  
La participació en aquest concurs és 
totalment gratuïta.  

3.- Inscripció i presentació al 
concurs 

Per inscriure’s al concurs heu d’omplir el 
formulari disponible al blog del 
Festivalot.  

4.- Premi 

El premi consistirà en entrades al 
concert del Festivalot de pagament que 
es prefereixi per a tots els participants 
al flashmob.  

Limitacions: el premi es limita a un 
màxim de 30 entrades. En el cas que al 
flashmob hi participin més persones 
que aquest nombre d’entrades 
disponibles, l’encarregat responsable de 
la participació serà l’encarregat de 
determinar qui seran els assistents.  

5.- Terminis 

L’acceptació de participacions estarà 
oberta fins al dilluns 14 de maig a les 
23:59h.  

6.- Selecció de guanyadors 

Un jurat format per l’equip del 
Festivalot decidirà per votació quin és el 
millor flashmob valorant l'originalitat, 
la creativitat i les propostes més 
divertides. 

7.- Comunicació i entrega del 
premi 

El grup guanyador del premi serà 
notificat mitjançant l’adreça de correu 
electrònic proporcionada pel 
responsable del grup. Aquest haurà de 
contestar el correu acceptant el premi 
en un període de 72 hores. Superat 
aquest període, i en el cas de no haver 
rebut resposta, aquest grup perdrà el 
primer premi i aquest passarà al segon 
grup finalista, i així successivament fins 
a rebre l’acceptació del premi.  

8.- Altres 

Els autors de les imatges i vídeos 
accepten adherir-se a la llicència 
Creative Commons i accepten que les 
obres que s’enviïn al concurs es poden 
reproduïr a les xarxes socials del 
Festivalot i en el seu desenvolupament 
d’aquesta o futures edicions.  

El Festivalot no es fa responsable dels 
continguts dels vídeos presentats al 
concurs. Els autors en són els únics 
responsables legals.  

Els autors dels vídeos cedeixen de forma 
gratuïta els drets de propietat 
intel·lectual que corresponguin amb 
l’objecte de la seva comunicació pública 
i divulgació, reproducció directa o 
indirecta, per la difusió dels vídeos 
mitjançant qualsevol suport, format o 
modalitat de difusio o distribució.  

El responsable del grup es fa també 
responsable de disposar del 
consentiment dels pares o tutors legals 
dels menors d’edat que apareguin al 
vídeo per escrit. L’organització es 
reserva el dret de sol·licitar 
l’autorització d’ús de la imatge, que el 
responsable hauria de presentar. El 
Festivalot no té cap responsabilitat 
sobre l’aparició dels menors d’edat al 
vídeo; aquesta recau en el responsable 
del grup que presenta el vídeo al 
concurs, acceptant tenir el 
consentiment per escrit dels pares o 
tutors dels menors d’edat que hi 
apareguin.  

La participació a aquest concurs suposa 
l’acceptació i el compromís de 
compliment d’aquestes bases. 
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