
CONCURS DE CARNAVAL PER INSTAGRAM
Com participar?

Per tal de complir amb les mesures sanitàries, la regidoria de Cultura de Sant
Sadurní ha decidit organitzar un CONCURS DE CARNAVAL virtual que premiarà les
millors  disfresses dels  sadurninencs i  sadurninenques.  La participació  a aquest
concurs  s’ha  de  fer  des  de  casa  amb els  membres  del  nucli  familiar  que ho
desitgin. 

Aquest concurs té tres categories:

➢ Disfressa: A veure qui té la disfressa més original!

➢ Ball: Tenim moltes ganes de coreografies carnavalesques!

➢ Carrossa: Imaginació al poder, per crear una carrossa amb el
que teniu a casa!

Requisits per participar:
➢ Aquest concurs es durà a terme exclusivament a través de la xarxa social

d’Instagram.

➢ Tenir un compte Instagram d'accés obert.

➢ Seguir el compte de la Regidoria de Cultura @culturassadurni.

➢ Penjar una fotografia o un vídeo en format post en el qual poden aparèixer
totes les persones del nucli familiar, amb un mínim d’una persona.

➢ No s’acceptaran les publicacions en format d’històries.

➢ Per  cada  categoria,  es  poden  publicar  més  d’una  foto  o  vídeo  amb un
mateix compte Instagram, però una mateixa persona no pot aparèixer en
dues fotografies d’una mateixa categoria amb l’etiqueta del concurs. Si es
presenta el cas, només es prendrà en consideració la primera foto o vídeo
etiquetada.



➢ Els vídeos no hauran de durar de més de 15 segons, i es recomana que es
gravin amb vertical.

Procediment:
➢ Fer-se una foto o vídeo que faci evident la disfressa, el ball o la carrossa.

➢ Penjar-ho a Instagram amb l’etiqueta  #carnavalsantsadurni21 del 10 al 14
de febrer del 2021.

➢ Després d’una preselecció feta per la Regidoria de Cultura, es  farà una
votació  popular  a  través  d’unes  històries  d’Instagram per  seleccionar  el
post guanyador de cada categoria els dies 15 i 16 de febrer del 2021.

➢ El Rei Carnestoltes farà públic el nom de les publicacions guanyadores el
dimecres de cendra, 17 de febrer del 2021 a través de les xarxes i la web
de l’Ajuntament.

➢ Es premiarà el post més votat de cada categoria amb un val de 50 € de Som
Sant Sadurní.

Calendari:
➢ Dimecres 10 de febrer a les 10 h: Obertura del concurs de Carnaval amb

un missatge del Rei Carnestoltes.

➢ Del 10 a les 10 h fins al 14 de febrer a les 23.59 h: Termini per penjar
posts a l’Instagram amb l’etiqueta #carnavalsantsadurni21.

➢ Del dilluns 15 a les 15 h al dimarts 16 de febrer a les 14 h: Termini de
votació a través d’històries a l’Instagram @culturassadurni.

➢ 17 de febrer a les 18 h: Missatge del Rei Carnestoltes per anunciar les 
publicacions guanyadores a santsadurni.cat/carnavalsantsadurni21, a 
l’Instagram @culturassadurni i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

➢ A partir del 18 de febrer, la Regidoria de Cultura es posarà en contacte
amb les persones guanyadores.

L’Ajuntament no es farà responsable del contingut de les imatges i es reserva el
dret  de  difondre-les.  El  Fet  de  participar  significa  l’acceptació  d’aquestes
normes.


