BASES DE PARTICIPACIÓ 2A EDICIÓ “CERVERA SOUND”
1. Participants
1.1. Podran participar al concurs els i les joves d'entre 12 a 35 anys de la comarca de la
Segarra. En cas dels grups de música, caldrà que almenys un dels membres del
grup estigui empadronat a un municipi de la comarca la qual cosa s’acreditarà amb
la fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
1.2. Queden exclosos de participació els grups guanyadors de les edicions anteriors del
concurs (així com els grups que tinguin contracte amb una companyia discogràfica).

2. Condicions dels/de les participants
2.1. El Cervera Sound es dirigeix a qualsevol estil de música i format de grup (solista,
banda, punxadiscs...).
2.2. La formació no pot superar les 8 persones, tret que la corresponent convocatòria
disposi altrament.
2.3. Els grups han d’estar formats exclusivament per les persones que constin a la fitxa
d'inscripció. Qualsevol canvi en la composició dels grups seleccionats s’haurà de
comunicar a l'organització i caldrà presentar la documentació pertinent amb una
antelació mínima de 10 dies naturals abans de l'inici del concurs. En cas contrari,
l’organització es reserva el dret d'admissió del grup.
2.4. Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats a les presents
bases i/o a la convocatòria corresponent quedaran automàticament excloses del
concurs.
2.5. Les dades de tots els participants que s’hagin presentat al concurs passaran a
formar part de la base de dades de l’organització per informar-los de futures
edicions, així com d'altres concursos que es portin a terme des de l'Ajuntament de
Cervera. Els /les participants accepten el tractament de les dades per gestionar el
concurs.
2.6. Els participants eximeixen l'organització del concurs de qualsevol responsabilitat
derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què es
pogués incórrer.
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3. Inscripcions
3.1. El període d’inscripcions s’iniciarà el dilluns 7 de febrer i s’allargarà fins el divendres
6 de maig (ambdós inclosos). El formulari per realitzar les inscripcions es trobarà
habilitat a les xarxes socials de l’Espai Jove “El Racó”, a l’aplicació mòbil “El meu
Racó” i a les pàgines web de l’Espai Jove i de la Paeria. No s’acceptarà cap
inscripció fora d’aquest termini.
3.2. Per formalitzar la inscripcions, els/les participants hauran de presentar:
•

El full d’inscripció emplenat, que es trobarà a les xarxes socials de l’Espai
Jove “El Racó”, l’aplicació mòbil “El meu Racó” i a les pàgines web de la
Paeria i de l’Espai Jove “El Racó”.

•

Fotocòpia/es del/s DNI/s, NIE/s o Passaport/s de les persones participants.
En el cas dels menors d’edat, també caldrà adjuntar l’autorització del
pare/mare/tutor (que estarà disponible als mateixos canals que el formulari
d’inscripció).

•

Escrit amb la lletra dels tema presentat (en el cas de punxadiscs i/o música
instrumental, no serà necessari).

•

1 tema propi enregistrat en format àudio/vídeo amb una durada màxima de
5 minuts pels artistes que actuïn en solitari o amb banda (en cas de
punxadiscs caldrà presentar una sessió amb una durada màxima de 10
minuts).

3.3. L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol artista o grup que
utilitzi lletres o símbols de caire discriminatori o que puguin incitar a l’odi.

4. Incompatibilitats
L’artista guanyador/a de l’edició corresponent al Cervera Sound no podrà participar a la
posterior. Tampoc podran participar en el certament aquells artistes i aquelles bandes
que tinguin un contracte signat amb una empresa discogràfica.

5. Funcionament i sistema de votació
Els/les artistes/grups participants enviaran 1 tema a la regidoria de Joventut que el
publicarà al perfil de Youtube de l’Espai Jove “El Racó”. Un cop publicats els diferents
temes, la ciutadania podrà votar els/les artistes accedint al vídeo de/dels artista/es.
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La votació serà de caràcter anònim i es realitzarà clicant el botó “m’agrada” en el vídeo
de corresponent a cada artista/grup.

6. Període de votació
El període de votacions s’iniciarà el dimecres 11 de maig i s’allargarà fins el divendres
3 de juny (ambdós inclosos).

7. Recompte
Un cop finalitzi el període de votació, es designarà un/a únic/a artista/grup guanyador/a
que serà aquell que hagi obtingut més “M’agrada” (en cas d’empat entre dos o més
grups, es restaran el nombre de “No m’agrada”). Aquest s’anunciarà el dia 13 de juny a
través de les xarxes socials, web i aplicació de l’Espai Jove “El Racó”.

8. Premis
El premi serà l’actuació en directe a la parròquia d’Escaldes-Engordany (Andorra) dins
del marc dels actes que es realitzen en commemoració del Dia Internacional de la
Joventut que organitza departament local de Joventut. Per aquesta actuació, amb una
durada mínima 45 minuts, l’artista/grup haurà d’assumir els costos derivats del
desplaçament i de duana.
A banda de l’actuació a Escaldes-Engordany, l’artista/grup guanyador/a local actuarà,
amb una durada màxima de 45 minuts, a Cervera en una data a concretar amb
l’organització en la qual també participarà l’artista/grup guanyador de la darrera edició
del Cervera Sound (2 temes màxim) juntament amb l’artista/grup guanyador de l’edició
actual del concurs a Escaldes-Engordany.

9. Autorització de reproducció
Els participants accepten l’emissió per internet i xarxes socials de la Paeria de Cervera
i l’Espai Jove “El Racó” de tot el material audiovisual. Els participants renuncien de forma
expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni indemnitzacions a la Paeria
de Cervera i l’Espai Jove “El Racó” en concepte de drets d’autor derivats del material
presentat per al certamen per a la seva exhibició.
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10. Drets de l’organització
L’organització es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns en els casos
necessaris pel desenvolupament del certamen, quan alguna circumstància imprevista
faci necessari la interpretació o adaptació de les bases.

11. Acceptació dels participants
La participació en el concurs pressuposarà l'acceptació íntegra d'aquestes bases,
d’aquelles condicions que es puguin establir a la corresponent convocatòria, i dels drets
i les obligacions que se'n derivin. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per la Paeria
de Cervera.
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