BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE PREMIS DEL CONCURS CULTURAL
“A NADAL CREA”
1. Estem a punt de viure les festes de Nadal més estranyes que ens podríem imaginar. Sense dubte, seran
les més casolanes que hem viscut des que tenim record, haurem de celebrar-les en petit comité, així
que el millor serà quedar-se a casa i gaudir de les xicotetes coses que massa sovint ens passen
desapercebudes per la pressa amb què estem acostumats a viure. Podem aprofitar per a repassar les
fotos familiars o fer-ne de noves, pintar el que tenim o el que voldríem, assajar nadales per a cantar en
família, o provar de fer un TikTok de Nadal ben original. Per això us animem a participar en aquest
concurs de creacions fetes a Nadal.
L'Ajuntament de l'Alcúdia es reserva l'opció de publicar els treballs presentats.
2. Les modalitats proposades són: TikTok de Nadal, Nadales en Família, Fotografia Nadalenca i Dibuix
Nadalenc.
El concurs està obert a qualsevol ciutadà/na de l’Alcúdia, sense límit d'edat (excepte en el cas de la
modalitat de Dibuix, que serà fins als 12 anys complits). En les quatre modalitats proposades, el tema
únic serà “Com vivim les festes de Nadal”. El termini final per a presentar treballs, serà el dia 10 de
gener, fins a les 24 hores.
Cada participant podrà presentar només 1 original de cada modalitat.
3. S’utilitzarà el sistema de plica. Per a això, i per a la modalitat de presentació en línia o a través de
WhatsApp, s’enviarà un document amb el treball, títol i pseudònim, i un altre on figure el pseudònim,
el nom de l’autor, direcció completa, número de telèfon i/o correu electrònic on vol que li comuniquem
la decisió del jurat. Per a la modalitat d’entrega presencial, s’aportarà el dibuix original amb títol i
pseudònim al dors, i en un sobre a part un full on figure el pseudònim, el nom de l’autor, direcció
completa, número de telèfon i/o correu electrònic on vol que li comuniquem la decisió del jurat.
4. Els treballs guanyador i segon de cada modalitat obtindran un premi econòmic de 100 i 50 €
respectivament, en forma de val per a comprar en qualsevol comerç de l'Alcúdia Qualitat. A més hi
haurà dos accèssits, també en forma de vals, valorats en 25 € cadascun.
El jurat del concurs estarà format pel regidor de Cultura i Activitats Musicals, la regidora de Festes i
Tradicions i un assessor o assessora especialista en cadascuna de les modalitats. Actuarà com a secretari
el gestor Cultural, Ximo Puig.
5. Concurs de Tik Tok de Nadal. Els treballs seran originals, gravats amb el mòbil en posició horitzontal i
amb una durada que no excedisca dels 30”. Els treballs s'han d'enviar per Whatsapp al número de
telèfon 672 23 03 33 en 2 missatges, tal com s'especifica al punt 3 d'estes bases.
6. Concurs de Nadales en Família. Cantar en família és un d'eixos costums nadalencs que els temps
moderns en han fet deixar un poc de costat. Podem aprofitar este Nadal per a recuperar-lo. Podeu
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cantar nadalenques populars o bé fer-ne una per a l'ocasió. Es valorarà l'originalitat. Els treballs seran
gravats amb el mòbil en posició horitzontal i enviats per WhatsApp al número de telèfon 672 23 03 33 en
2 missatges, tal com s'especifica al punt 3 d'estes bases.
7. Concurs de Fotografia nadalenca. Aquest concurs vol recollir i premiar les millors imatges que
definixen i resumixen tots aquells moments esdevinguts durant les festes de Nadal. Els treballs seran
originals i inèdits i es podran presentar en color o en blanc i negre, en format JPG i tindrà un pes
d'almenys 1,5 Megues (1.500 kB). No s’acceptaran les imatges que siguen producte de fotomuntatges o
manipulacions tals com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge que no corresponguen
a una captura directa en un espai i en un temps simultanis. Els treballs s'enviaran, via correu electrònic
a gestiocultura@lalcudia.com, de la Casa de la Cultura de l'Alcúdia, en 2 correus, tal com s'indica en el
punt 3 d'estes bases.
8. Concurs de Dibuix Nadalenc. Els treballs seran originals en tècnica lliure. S'hauran de presentar els
originals en mà a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia, els dies 7,8,9 o 10 de gener, en horari de 4 a 9 de la
vesprada. Es presentarà a banda del treball un sobre amb les dades, tal com s'indica en el punt 3
d'estes bases.
9. Publicitat de les bases Les bases podran ser consultades en la pàgina web (www.lalcudia.com).
10. Decisió del jurat i lliurament de premis: La decisió del jurat, del qual s'alçarà la corresponent acta, es
publicarà oportunament en el tauler d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament. La resolució de
concessió dels premis es realitzarà mitjançant Resolució d'Alcaldia.
11. Acceptació de les bases: La mera participació en esta convocatòria implica la total acceptació de les
seues Bases Reguladores.
12. Normes finals: El jurat del concurs tindrà la competència per a resoldre qualsevol imprevist. Qualsevol
circumstància no prevista en les presents bases serà resolta per l'organització de la manera més
convenient per al desenvolupament del concurs.
13. L’Ajuntament de l'Alcúdia informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionen
presencialment, enviant un correu electrònic o un missatge de WhatsApp, seran tractades per
l’Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de
les dades personals són la de gestionar la seua participació al Concurs «A Nadal Crea.
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels
drets digitals, vostés podrà exercir els seus drets de les dades d'accés, rectificació, limitació, supressió,
i altres, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant
l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de
l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en:
dpd@lalcudia.com. El fet de l’enviament de les dades comportarà l’acceptació al tractament
d’aquestes per part de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
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