BASES DEL CONCURS «TALENT CALVIÀ»
El concurs de talents «Talent Calvià» és una activitat en línia desenvolupada
en el Municipi de Calvià amb la intenció d'animar totes les persones que
tenguin un talent a mostrar les seves habilitats i, alhora, a optar a premis i
reconeixement.
Els concursants que hi desitgin participar han de complir les següents
condicions:
1. Estar empadronat a Calvià. Per a la modalitat de «grups», tots els
integrants també hauran d’estar empadronats en el municipi. I els nins i
nines que hi participin han de tenir la corresponent autorització que
figura en l’Annex II d’aquestes bases.
2. Emplenar el corresponent document de «cessió de drets d'imatge» i
d’acceptació de les bases del concurs.
PROCEDIMENT
Els interessats poden inscriure's al concurs de manera gratuïta a través del
formulari al qual es podrà accedir a traves del web www.calvia.com .La
participació pot ser:
 Individual
 Per parelles
 En grups no superiors a sis persones (hi poden participar menors
sempre que s'inscrigui un major d'edat al grup).
La durada del vídeo no serà superior a tres minuts i es pot enregistrar per
qualsevol mitjà; tot i així, si es fa amb un telèfon mòbil, la imatge ha de ser
enregistrada en horitzontal,
CÀSTINGS
Hi haurà una primera fase en la qual, d'entre totes les persones que s’hagin
presentat, es triarà un total de vint participants, que passaran a una segona
fase.
(Tot i això, els qui no s’hagin classificat sortiran a un vídeo resum, com a
homenatge i agraïment a tots els participants)

En la segona fase, quedaran deu dels vint participants. Els artistes
preseleccionats pel jurat hauran d’enregistrar una actuació diferent d'entre un
i tres minuts com a màxim, sigui quina sigui la modalitat a la qual es
presentin.
Per a la Gala Final es triaran cinc participants. La gala tindrà lloc el dia 12
d'abril de 2020 al Canal Youtube de l’Ajuntament de Calvià i al Facebook de
Cultura Calvià.
Tots els vídeos seran enregistrats des de les respectives cases dels
participants. Queda prohibit sortir de casa per fer l'enregistrament.
MODALITATS AMB LES QUALS ES POT PARTICIPAR EN EL CONCURS
–
–
–
–

Ball
Música
Interpretació, imitació o monòlegs
Diversos (màgia, acrobàcies, costura, ensinistrament d’animals, etc.)

El jurat estarà integrat per tres persones del municipi relacionades amb l'art,
l'entreteniment i l'espectacle, i un secretari, amb veu però sense vot. El
sistema de votació serà per majoria simple i els seus veredictes seran
inapel·lables. L'Organització i els membres del jurat tenen la facultat
d'interpretar aquestes bases. En cas de conflicte, l'Organització el resoldrà
basant-se en criteris de racionalitat, igualtat i equitat.
Únicament s'avisarà dels resultats als premiats. El veredicte del jurat, així
com la seva identitat, es faran públics en la Gala Final. L'Organització emetrà
un comunicat de premsa i publicarà la informació en www.calvia.com i en les
xarxes socials municipals.
PREMIS
–
–
–
–

1r premi: 800 €
2n premi: 500 €
3r premi: 400 €
Tres premis de 100 € cadascun

INSCRIPCIÓ
Període d'inscripció i d’enviament del primer vídeo: del dia 30 de març al dia
6 d'abril.

Serà necessari emplenar tots els camps del formulari i complir les condicions
de registre que s’hi sol·liciten.
Aquest formulari recollirà les següents dades:
Nom i cognoms:
Edat:
Adreça:
Telèfon:
Modalitat:

Annex I
FULL D'INSCRIPCIÓ AL CONCURS «TALENT CALVIÀ»
Participant
Nom i cognoms:
DNI o passaport:
Data de naixement:
Adreça:
CP:
Població:
Telèfon/s:
Correu electrònic:

Tipus d'espectacle

Observacions:
Data:
Signatura:
De conformitat amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE 2016/679) i la
normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, posam en coneixement dels
participants que:
1. El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l'Ajuntament de
Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle núm.
1
2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com
3. La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió de les inscripcions en
concursos, cursos o tallers.
4. La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim

local i el vostre consentiment, que podreu revocar en qualsevol moment, si bé sense efectes
retroactius.
5. La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears. En qualsevol cas, en revocar el
vostre consentiment sereu eliminat del registre.
6. Cessions de les dades previstes: es podran utilitzar fotografies i vídeos presos en el
desenvolupament del concurs per fer-ne difusió pública no comercial, per part de l'Ajuntament, en
el web municipal, la revista Calvià Cultura i en les xarxes socials.
7. Podreu exercitar, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en el Servei d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià).
8. En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Podeu trobar més informació sobre aquesta matèria en el següent web: www.agpd.es.

Annex II
AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS D'EDAT
EN EL CONCURS «TALENT CALVIÀ»

Nom i cognoms del pare / mare / representant legal del menor:
_____________________________________________________________
____________________
amb domicili a:
___________________________________________________________
__________________________________________ i número de telèfon:
_______________________,
com a pares o representants legals de
____________________________________________ (nom del menor i
d'ara endavant «el menor»), nascut el dia ____ del mes
__________________ de l'any _______, autoritz la seva participació en el
concurs «Talent Calvià». Així mateix,
MANIFEST:
1. Que som titular de la pàtria potestat i, per tant, representant legal del
menor.
2. Que en qualitat de representant legal del menor, don el meu consentiment
perquè aquest pugui participar com a concursant en el concurs «Talent
Calvià», les bases de participació del qual declar conèixer i acceptar
plenament.
3. Consent el tractament de les seves dades personals de conformitat a les
finalitats esmentades en les Bases, i la publicació, inserció de dades
personals i fotografies en el desenvolupament del concurs. Igualment
consent expressament la cessió de les dades personals i fotografies a
mitjans de comunicació i altres webs i xarxes socials per informar dels
premiats i de l'edició del guanyador.
Data:
Signat:
Nom:
DNI:
Pare/mare/representant
menor

legal

Nom:
DNI:
del Menor

