
AJUNTAMENT DE REUS

BASES DEL CONCURS DISFRESSA NIT DE CINEMA DE TERROR 

1. OBJECTE:

Aquestes  bases  tenen per  objecte  regir  el  concurs  disfressa nit  de cinema de

terror obert a joves entre 14 a 30 anys que hi vulguin participar, amb la finalitat
d’obtenir  el  premi a la  millor  disfressa de terror  relacionada amb la  sessió  de
cinema de terror a l’Orfeó Reusenc que es durà a terme per primer cop el dia 30
d’octubre de 2020 a Reus.

2. MECÀNICA DEL CONCURS:

a) Les bases es publicaran a la web http://joventutreus.cat/.

b) Els espectadors que vulguin participar al concurs han d’assistir a
una de les dues sessions de cinema de terror el dia 30 d’octubre de
2020  a  l’Orfeó  Reusenc.  Per  participar  s’hauran  d’inscriure  en  el
moment de fer la reserva de l’entrada a través de la web de Joventut
(Nom i cognoms; DNI, NIE, Passaport o altre document identificatiu
equivalent; correu electrònic; telèfon i data de naixement).

c)  Un  jurat  especialitzat  valorarà  la  disfressa  a  partir  de  les
fotografies  realitzades a  la  zona preparada per  als  concursants  a
l’Orfeó Reusenc. El dia 5 de novembre es publicarà el guanyador a
l’instagram de joventut i la web de joventut www.joventutreus.cat.

3. PREMIS:

Hi  haurà un premi entre  els  concursants  assistents  a la  sessió  de cinema que
consistirà en 2 packs consistent cadascun dels packs en 2 entrades: 1 entrada pel
Port Aventura Park i 1 entrada pel Ferrari Land en dies consecutius a Port Aventura
(s’ajusta  a  la  normativa  de  la  promoció  fixada  per  Port  Aventura  i  tindrà  una
vigència fins al  10 de gener de 2021).  Es valorarà la creativitat,  l’originalitat  i  la
qualitat de la disfressa per part del jurat.

4. TEMÀTICA:

La temàtica està relacionada amb Halloween i dins l’activitat de cinema de terror a
l’Orfeó Reusenc.
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5. PARTICIPACIÓ I CAUSES D’EXCLUSIÓ:

a)  Podran participar  al  Concurs  disfressa nit  de cinema de terror

totes aquelles persones de 14 a 30 anys assistents a la sessió de
cinema de l’Orfeó Reusenc i que s’hagin inscrit prèviament al concurs
i  que  s’identifiquin  amb  DNI,  NIE,  Passaport  o  altre  document
identificatiu equivalent . 

b) Quedaran excloses del Concurs les persones organitzadores i les
persones jurídiques.

6. ACCEPTACIÓ DELS PREMIS:

El  regidor de Salut  i  Ciutadania,  amb subjecció  estricta a la  proposta del  jurat,
dictarà el decret que establirà la persona guanyadora del premi.

La persona guanyadora del premi detallat en aquestes bases haurà d’enviar un
correu  electrònic  acceptant  aquest  premi  a  l’adreça  electrònica
info.joventut@reus.cat en el  termini  d’una setmana a patir  de la  publicació  del
veredicte. Si no ho fa s’entendrà que renuncia al premi.

7. LLIURAMENT DEL PREMI: 

El  dia 5  de novembre de 2020 es publicarà a la  web  www.joventutreus.cat  i  a
l’instagram @joventutreus   la  fotografia de  la  disfressa  i  el  nom de  la  persona  
guanyadora  i,  un  cop  acceptat  el  premi,  rebrà  1  pack:  2  dies  2  parcs  a  Port
Aventura   (s’ajusta a la promoció fixada per Port Aventura i tindrà una vigència fins  
al 10 de gener de 2021).

8. JURAT:

El jurat del Concurs el designarà el regidor de Salut i Ciutadania en el decret. 

La resolució del concurs es publicarà a la web http://joventut.reus.cat/

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a
concurs cap disfressa que compleixi els requisits d’originalitat mínims requerits a
les bases.

9. RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE REUS:

L’Ajuntament  de  Reus  queda  exempt  de  qualsevol  responsabilitat  a  partir  del
moment en el qual la persona guanyadora accepti el premi.
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10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La simple participació en aquest Concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases
en la seva totalitat i les normes que regeixen la seva participació, per la qual cosa
la manifestació en el sentit  de no acceptació d’aquestes implicarà l’exclusió del
participant  i  com a  conseqüència  d’aquesta,  l’Ajuntament  quedarà  alliberat  del
compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

11. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Segons el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a
l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, els concursants cedeixen a l’Ajuntament
de Reus els drets d’imatge de les seves disfresses, autoritzant expressament, la
seva reproducció i difusió en qualsevol dels canals de comunicació i publicació de
l’Ajuntament de Reus que es considerin necessaris. 

Així  mateix,  els concursants  es responsabilitzen totalment de la  inexistència de
drets  d’imatge de tercers  en les disfresses presentades a concurs,  així  com de
qualsevol reclamació de tercers que pugui sorgir al respecte.

En compliment del que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades, i a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de
Protecció de Dades i garantia dels drets digitals;  informem que les seves dades
personals  seran  incorporades  en  els  sistemes  d’informació  propietat  de
l’Ajuntament  de  Reus,  amb  la  finalitat  de  gestionar  la  seva  participació  en  el
concurs objecte de les presents bases.

El  concursant  guanyador,  mitjançant  l’exercici  de  la  seva  participació,  autoritza
expressament a  l’Ajuntament  de Reus per  publicar  el  seu nom i  cognoms a  la
pàgina  web i  xarxes  socials  (com  pot  ser  Twitter,  Facebook  i/o  Instagram)  de
l’Ajuntament de Reus.

En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament de Reus a
la  direcció  Plaça  del  Mercadal,  1,  43201  Reus,  enviant  un  correu  electrònic  a
dpd.ajuntament@reus.cat o presentant una sol·licitud mitjançant la seu electrònica
de l’Ajuntament de Reus (https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/44558);
adjuntant, en qualsevol cas, còpia del seu DNI / NIE / Passaport o altre document
d’identificació equivalent. 


