CANÒLICH MUSIC 2020. 8è FESTIVAL DE MUSICA CRISTIANA
BASES DEL CONCURS “TIKTOKERS FRÀGILS. TIKTOKERS VALENTS”
ORGANITZA
Canòlich Music

OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és la reflexió dels joves i la seva capacitat creativa al
respecte de la crisi sanitària actual. De les dificultats en podem treure aprenentatges,
capacitat per adaptar-nos a les noves situacions. La música ens pot ajudar a superar
dificultats, a empoderar-nos quan la foscor guanya a la llum. Qui no s'ha sentit
acompanyat per la lletra d'una cançó quan ha estat trista, melancòlica o cansada? Qui
no ha utilitzat la música per celebrar les alegries i els èxits?
Es concediran 3 premis a les 3 obres audiovisuals realitzades a través de l'aplicació
TIK-TOK sobre la temàtica de la FRAGILITAT HUMANA: “Som fràgils. Som valents”. Les
obres audiovisuals seran seleccionades per un jurat entre totes les propostes que
compleixin els requisits d'inscripció i rebudes en el termini marcat.

REQUISITS D’ACCÉS
Podran participar en el concurs els alumnes (d’ara en endavant “participants”) de 1r
d´ESO a 2n de Batxillerat, així com els Graus de Formació Professional. És necessària
l'autorització d'un representant legal major d´edat.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
El període d'inscripció s´obrirà el dia 12 d'octubre i finalitzarà el dia 20 de novembre a
les 20h.

NORMES DE PARTICIPACIÓ
PRIMER. Cada participant s´haurà de registrar a 
https://www.canolichmusic.com
seguint les instruccions visibles en la llengüeta “Concurs TikTok”. Important: caldrà
adjuntar el document autorització.
SEGON. Les propostes s’hauran d’enviar presentar a través de l'apartat “Envia el teu
TikTok” de la web 
https://www.canolichmusic.com seguint les instruccions que hi
trobaràs. Correu electrònic: canolichmusicfestival@gmail.com

TERCER. Cada participant podrà presentar, des del seu usuari, una única proposta per
setmana al concurs. En cas que algun participant presenti més d'una proposta per
setmana només es considerarà vàlida la darrera.
QUART. Per participar és obligatòria l´autorització, per part dels pares o dels tutors
legals, per la participació dels menors. Els menors que participin sense aquesta
autorització seran automàticament desqualificats.
CINQUÈ. Les obres audiovisuals presentades només es podran realitzar a través de
l'aplicació TikTok. Les propostes han de girar al voltant de la temàtica del Canòlich
Music 2020, la FRAGILITAT HUMANA: “Som fràgils. Som valents”.

PREMIS
S’estableixen tres premis segons la puntuació obtinguda (veure la ponderació en
l'annex 1 d'aquest document). 
El Canòlich Music és un festival que es realitza a Sant
Julià de Lòria, Andorra. En aquest sentit, els premis són activitats lúdico-esportives que
es realitzaran a Andorra.
Els premis no es podran bescanviar pel seu import en metàl.lic. La renúncia al premi
deixarà a criteri de l´organització disposar del mateix.
Es lliurarà un premi especial al centre escolar que hagi presentat més obres
audiovisuals.

DISPOSICIÓ DE LAS BASES
Les Bases del Concurs i l´imprès d'autorització podran consultar-se i descarregar-se des
del web h
ttps://www.canolichmusic.com
.

JURAT
El jurat serà designat per l´organització i estarà format per representants de l'àmbit
artístic, institucional i social. Els criteris de valoració de les propostes seran: 1. Música.
2. Missatge. 3. Creativitat i originalitat. 4. Execució. Els participants i els seus
representants legals accepten expressament els criteris d'elecció dels guanyadors per
part del jurat d´aquest concurs.

COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
El resultat del jurat es farà pública a 
https://www.canolichmusic.com durant la
setmana del 23 al 29 de novembre.

EXHIBICIÓ DE LES OBRES
L’organització es reserva el dret d´exhibir les obres guanyadores en el lloc i les dates
que consideri oportunes. Les obres es faran públiques i per això els participants i els
seus representants legals donen el seu consentiment.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
El tractament de les dades personals facilitades té com a única facilitat la resolució de
la solicitud presentada en virtut de la normativa que li és d'aplicació. Pot exercir el seu
dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al
seu tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

DESQUALIFICACIÓ
L’organització es reserva el dret a no acceptar la solicitud presentada per aquells
participants en el concurs quan les dades siguin inexactes, no hagin completat els
formularis requerits, no s'adapti a l’esperit del concurs o atemptin contra els usos i
bones costums.

AUTORITZACIÓ LEGAL
El representant legal del menor haurà d´autoritzar la participació del menor en el
concurs.

ACCEPTACIÓ DE LAS BASES
La participació al Concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases.

CONTACTE
Per a la resolució de qualsevol dubte sobre la mecànica, premis o funcionament de
l'aplicació subjecta a la promoció, l'usuari pot posar-se en contacte a través del correu
electrònic

RESPONSABILITAT
L'organització es reserva el dret d'interpretar i modificar les bases d'aquest concurs en
qualsevol moment o fins i tot cancel·lar-les o deixar-les sense efecte, sempre que hi
hagi una causa justificada per a això.

CESSIÓ DE DRETS
En participar en el concurs, el candidat afirma que la seva obra és una obra original,
que el participant és l'únic titular de l'obra i que cap tercer n’és propietari, propietari
d'un copyright o marca de l'obra presentada, ni té cap dret de propietat industrial o
intel·lectual sobre l'obra presentada. El partícip eximeix de qualsevol reclamació o
reclamació realitzada per tercers en matèria d'infracció de qualsevol dret de propietat
industrial o intel·lectual relacionada amb l’obra presentada.

ANNEX 1. Puntuació de les obres audiovisuals
So
Música de les cançons del concert virtual d'aquesta edició del Canòlich Music (5
punts)
Música dels grups de les edicions anteriors del Canòlich Music (3 punts)
Músiques en clau Canòlich Music -música amb valors- (2 punts)
Altres músiques (1 punt)

Missatge
Lema de l’edició d'enguany “Som fràgils. Som valents” (5 punts)
Lema d’edicions anteriors del Canòlich Music (3 punts)
Altres valors (2 punt)
Sense Missatge (0 punts)

Originalitat i creativitat
Valoració oberta a criteri del jurat d’entre 5 i 0 punts

Execució
Valoració oberta a criteri del jurat d’entre 5 i 0 punts

ANNEX 2. Tik Toks d´efectes i tendències
A banda de la vostra participació en el concurs “Tiktokers fràgils. Tiktokers valents”,
on, recordem, heu d'enviar les propostes audiovisuals al correu
canolichmusicfestival@gmail.com segons s’especifica en les bases del concurs, us
convidem, per fer la màxima difusió del Canòlich Music 2020, a penjar en el vostre
perfil i etiquetar amb el #somfragilsomvalents els vostres vídeos d'efectes i
tendències.
Podreu veure en el perfil TikTok del Canòlich Music @canolichmusic les nostres
propostes.
Esperem veure les vostres!

Recorda!
Perfil Tik Tok Canòlich Music:@canolichmusic
Hashtag: #somfragilsomvalents

