
 

BASES CONCURS KARAOKE DE NADAL 22 
 
 Donem la benvinguda a l’època de Nadal amb una FESTA DE KARAOKE que tindrà lloc el 8 
de desembre a la Plaça de Les Fontetes de 18 h a 20 h. Tothom està convidat a participar en 
aquest esdeveniment ple de música i diversió !  
Vine a demostrar les teves habilitats com a cantant en individual o formant un equip amb 
els companys de feina, els teus amics o la teva família! Hi haurà premis pels guanyadors i 
una molt bona estona garantida per tothom! 
 
El concurs està dirigit  a tothom que vulgui participar sense límit d’edat. 
Hi haurà dues categories  
 

Participació 

La participació és lliure i gratuïta. El certamen s'adreça a totes les persones , sense límit d’edat 
Podran inscriure’s a través del correu cultura@comumassana.ad i se’ls facilitarà el llistat de 
nadales que estaran en concurs i que podran assajar abans de la posada en escena del dia 8 de 
desembre. 
S’assignarà una hora aproximada de sortida a l’escenari. També serà possible inscriure’s el 
mateix dia de la festa. 

Requisits 

Els participants seguiran les normatives de la regidora d’escena i disposaran d’una pantalla per 
poder seguir la lletra de la nadala triada  

No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar els elements i els missatges que 
consideri inapropiats.  

 

Procediment 

Els participants hauran d’estar presents el dia 8 a les 18 h a la plaça d els Fontetes a fi de poder 
preparar la seva participació i poder accedir a l’escenari quan la regidora / presentadora així ho 
indiqui 

 

 

 

 

 



Termini de presentació 

S’acceptaran inscripcions al concurs fins el dia 6 de desembre a les 12 h del migdia al correu 
abans especificat, els participant que s’inscriguin fora de les dates marcades no podran accedir 
als premis.  

 

Jurat  

El jurat estarà format pels mateixos organitzadors del Concurs i per professionals del món de 
l’espectacle. Es valorarà la qualitat, l'originalitat, la posada en escena, el vestuari, però sobre tot 
el bon humor. 

El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases del present concurs en els casos no previstos. 
Així mateix, es reserva el dret de declarar deserts els premis en el cas que les interpretacions  no 
reuneixin, al seu criteri, mèrits suficients o considerin que s’han vulnerat les bases del concurs.  

Entre tots els participants presentats, el Jurat escollirà el primer, el segon i el tercer premi de 
cada una de les dues categories.  

Al finalitzar l’acte s’informarà dels guanyadors del concurs i es farà entrega dels vals de compra. 

 

Premis 

Hi haurà dues categories  
Modalitat de solista , un únic participant 
Modalitat de grups, a partir de dos participants   
L’edat dels participants és indiferent  

El primer premi de cada una de les modalitats consisteix en un val de 100 € a utilitzar als 
comerços de la parròquia (prèvia consulta), el segon premi consisteix en un val de 75 € a 
utilitzar als comerços de la parròquia (prèvia consulta) i el tercer premi serà un val de 50 € a 
utilitzar als comerços de la parròquia (prèvia consulta).  

 Per qüestions d’organització, els premis assignats no es poden variar, canviar o compensar. Així 
doncs, si el premi no s’ajusta als interessos del participant guanyador, aquest pot renunciar-hi. 
No confirmar la reserva implica la renúncia al premi corresponent. Els guanyadors dels vals 
contactaran amb el departament de cultura, a fi de poder utilitzar el val en l’establiment que 
acordin. 

 

Condicions legals 

La participació al Concurs és oberta i gratuïta i pel sol fet de prendre part en aquest Concurs els 
participants es comprometen a acceptar i respectar aquestes bases.  

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a cultura@comumassana.ad  

 


