BASES DEL III CONCURS DE DECORACIÓ DE MONES DE PASQUA
L'Ajuntament de Seròs convoca el III concurs de decoració de mones de pasqua. El concurs
iniciat degut al confinament domiciliari de l’any 2020, ha rebut una alta participació en les
dues primeres edicions. Per aquest motiu, des de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament
de Seròs es torna a convocar el concurs que es regirà per les següents bases:
1.

La finalitat dels concurs es la d’animar a tota la població a mostrar la seua originalitat en
la decoració de mones de pasqua.

2.

La participació és oberta a tothom i cada concursant pot participar amb tantes fotografies
com vulgui. Només una podrà ser seleccionada com a guanyadora del concurs.

3.

Les fotografies han de ser originals i mostrar l’originalitat de la forma, decoració, dibuix,
etc de la mona per tal de poder ser valorades.

4.

Els participants hauran d’enviar les fotografies per e-mail a comissioseros@gmail.com o
per whatsapp al telèfon 722865130 fins el dilluns dia 18 d’abril a les 19:00. Les fotografies
rebudes a posteriori no podran participar al concurs.

5.

Les fotos participants seran publicades anònimament al Facebook de l’Ajuntament de
Seròs el dimarts dia 19 d’abril. Els seguidors de la pàgina podran posar “m’agrada” a les
millors mones de pasqua fins al divendres dia 22 d’abril a les 19:00.

6.

Les fotografies guanyadores de cada concurs, resultaran de la puntuació calculada de la
següent manera: Un 30% sortirà de la puntuació ponderada del número de “m’agrada”
rebuts respecte al total de “m’agrada” rebuts per totes les fotografies i un 70% consistirà
en la puntuació rebuda pel jurat designat per elegir la millor decoració.

7.

En aquesta edició del concurs, s’atorgaran 3 premis: un primer premi consistent en un
vermut per a quatre persones al Bar Restaurant Atlàntic i 2 segons premis consistents en
un pernil per cadascun dels guanyadors.

8.

El veredicte es farà públic a les xarxes socials de l’Ajuntament de Seròs (Facebook i
Instagram) el diumenge 24 d’abril al migdia. El veredicte és inapel·lable. L’entrega de
premis es realitzarà el mateix diumenge 24 d’abril a la tarda.

9.

La participació en el concurs autoritza la divulgació de les fotografies en els canals oficials
i de comunicació de l’Ajuntament de Seròs. Totes les imatges que participin en el concurs
podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Seròs per a futures campanyes de promoció i
publicacions, sempre mencionant l’autor de la fotografia.

10. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

