Ajuntament d’Agramunt

VI CONCURS DJ’S JOVES- Festa Major Agramunt 2019
BASES i CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
1. El concurs és obert a joves fins a 35 anys.
2. Els participants hauran de ser DJ que no tinguin cap disc gravat a la venda amb les
seves mescles i/o que no tinguin una feina estable en una sala de ball, discoteca, pub o
similar.
3. Els participants podran ser d'arreu. Tot i així, amb l'objectiu de potenciar la música i els
joves creadors locals, els empadronats a Agramunt no quedaran fora de la convocatòria
en cas d'haver de fer selecció a causa d'un gran nombre de participants.
4. En el cas de ser menors d'edat, és necessària una autorització del pare i la mare o dels
tutors legals per a la participació en aquest concurs, així com per a qualsevol qüestió que
hi estigui relacionada.
INSCRIPCIONS:
5. La inscripció és gratuïta. Es poden fer fins al dimecres 28 d’Agost de 2019
Com puc fer la inscripció:
- A través d’aquest link online: https://forms.gle/FLRnw2cvBMjRbJg98
- A les Oficines de l’Ajuntament d’Agramunt
- A través del correu cfestes@agramunt.cat
CONCURS:
6. Cada participant podrà escollir l’estil de música que vol mesclar durant la seva actuació.
7. Està completament prohibit portar la sessió pre-gravada, si es dona aquest cas,
quedarà desqualificat del concurs.
8. El concurs tindrà lloc el dia 1 setembre a Agramunt, dins dels actes de la Festa Major.
L'espai concret serà a l’escenari que estarà ubicat al Passeig Josep Brufau (a l’altura de
l’Escola Municipal de Música).
9. Cada DJ disposarà d’uns 10-15 minuts. En funció del nombre de participants es podrà
escurçar o allargar la sessió. L’organització comunicarà als participants el temps que
disposaran un cop estiguin tancades les inscripcions.
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10. L'Ajuntament posarà a disposició dels participants un escenari i un equip de so.
11. L'ordre d'actuació es determinarà per sorteig i s’avisarà als participants de l’ordre
d’actuació abans del concurs.

JURAT i PREMIS:
11. El jurat estarà format pels membres de la comissió de festes, i un dj reconegut.
12. El sistema de votació serà popular per vots individuals que podran fer tots els
assistents a l’acte.
13. Les votacions quedaran obertes quan finalitzi el concurs, per no donar avantatge a
altres participants.
14. El veredicte final, serà decidit pels vots obtinguts, per la comissió i pel DJ reconegut.
15. El guanyador actuarà a la Festa Jove de l’Urgell 2020.
16. Els organitzadors de la Festa Jove de l’Urgell 2020 es posaran en contacte amb la
persona guanyadora i escolliran el tipus de música.

ALTRES:
17. L'Ajuntament d’Agramunt resta eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi, o
de qualsevol altra vulneració de la legislació vigent en matèria de drets d'autor en què
pugui incórrer algun dels participants, que seran directament responsables de la seva
actuació.
18. Els participants, pel fet de concórrer a aquest concurs, accepten de manera íntegra
aquestes bases i les decisions del jurat i es comprometen a complir la normativa vigent i
les ordenances municipals.

Agramunt, agost 2019
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VI CONCURS DJ’S JOVES- AGRAMUNT 2019
Autorització participació menors d’edat
En/na_________________________________________________________________________
AUTORITZO com a pare/mare o com a tutor legal d'en/na
________________________________________________________________ a participar al VI
Concurs de Dj’s Joves que tindrà lloc a Agramunt el diumenge 01 de setembre de 2019 en motiu
de la Festa Major.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
L’Ajuntament d’Agramunt demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar
fotografies de difusió de l’acte on apareguin els seus fills/es i on aquests o aquestes siguin
clarament identificables.


Dono l’autorització

No dono l’autorització

Eximeixo de tota responsabilitat possible a l’Ajuntament d’Agramunt com organitzadora de
l’activitat.

Signatura del pare, mare o tutor/a

Nom del/la signant:

__________________________, ____________ de _____________ de 2019
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 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 (RGPD), les dades personals recollides en
el present formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Agramunt amb la finalitat de registre d’inscripcions del
concurs de dj’s joves. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat i l’interès públic o exercici de
poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a
l’adreça ajuntament@agramunt.cat, o per escrit presentat a Plaça de l’Església, 1, 25310 Agramunt. Pot contactar amb el Delegat de
Protecció de Dades a l’adreça dpd@agramunt.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment
previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat
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