
II CONCURS DE VIDEOPOEMES 2021

Amb motiu de  la celebració del  Dia Mundial de la Poesia,  que es celebra el 21 de maig, les

Regidories d'Educació  i  de Cultura  de  l'Ajuntament  d'Amposta  convoquen  el  II  Concurs  de

VIDEOPOEMES, amb la finalitat de fomentar la creativitat  artística dins l’àmbit de la lectura.

BASES DEL CONCURS

1. Temàtica

Els vídeos han de consistir en la gravació d’una o més persones recitant un poema davant la

càmera. 

2. Categories

El concurs es divideix en tres categories:

1. Individual

2. Grup d’amics

3. Familiar

3. Participació en el concurs i termini d’admissió de les obres

• Per participar en el concurs, s’han de publicar els vídeos a Instagram o Facebook a través

d’un perfil públic. 

• Els vídeos s’han de penjar en format publicació (no seran vàlides les històries). 

• La publicació ha de contenir un títol,  la categoria en què es participa (individual,  grup

d’amics  o  familiar)  i  les  etiquetes #VideopoemesAmposta2021

#DiadelaPoesiaAmposta2021 #DMP21.

• El  termini  per  participar  en  el  concurs  serà  del  14  al  21  de  març  de  2021 (ambdós

inclosos). 

• La participació en el concurs és gratuïta.

4. Tècniques

● Poden presentar-se en B/N o en color. 

● Es recomana gravar-los  en  un lloc  sense soroll  que  interfereixi  en  la  interpretació del

poema.

● Han de tenir una durada màxima d’1 minut 30 segons i gravar-se en format horitzontal. 

5. Requisits dels beneficiaris

● Les  persones  participants  han  de  seguir  el  perfil  d’Instagram  o  de  Facebook  de

l’Ajuntament d’Amposta (@ajamposta).

● Un mateix perfil d’Instagram o Facebook pot presentar un màxim de 2 vídeos.

● Es comprovaran tots els requisits abans d'assignar el premi.



6. Criteris generals de valoració de les obres presentades

La valoració final tindrà un màxim de 10 punts, distribuïts de la següent manera:

1. Nombre de M’agrada de la publicació: 4 punts

2. Valoració general del poema recitat: 6 punts

7. Condicions de participació

Els  participants  accepten,  mitjançant  la  seva  implicació  en  el  concurs,  que  els  continguts  i

comentaris  que siguin  publicats  a Instagram o Facebook puguin  ser compartits  amb la resta

d'usuaris  d’aquesta xarxa social.  La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les

condicions d’Instagram i Facebook.

8. Contingut de les obres presentades

Els i  les participants assumeixen la responsabilitat envers l'Ajuntament d'Amposta dels vídeos

presentats i seran responsables davant de tercers.

Els i les participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge de

les persones que apareixen als vídeos, amb total indemnitat per part de l'Ajuntament d'Amposta.

EL fet de presentar un vídeo al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret

de tercers.

9. Premis

Els guanyadors de cada categoria rebran:

1 passi per a la temporada d’arts escèniques 2021 i un joc del Llèpol.

10. Veredicte

El resultat es  farà públic la setmana del 22 al 28 de març de 2021 a través de les xarxes socials

de l’Ajuntament d’Amposta.  

11. Dret d'ús dels vídeos

Els vídeos publicats a Instagram o Facebook amb les etiquetes #VideopoemesAmposta2021, 

#DiadelaPoesiaAmposta2021 o #DMP21 es podran utilitzar per part de l’Ajuntament o publicar-

se al web o a les xarxes socials de l'Ajuntament d’Amposta.

12. Protecció de dades

En compliment dels que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el

Reglament de desenvolupament de la  LOPD i  la  Llei  34/2002,  d'11 de juliol,  de serveis de la

societat  de la informació i de comerç electrònic,  l'Ajuntament informa que l'adreça de correu

electrònic  i  les  dades  personals  facilitades  seran  incloses  en  un  fitxer  i  seran  objecte  de

tractament exclusivament amb la finalitat de gestionar aquest concurs.


