CONCURS DE FALLES - DIARI MILLARS 2017 - 2018

L'empresa Comunicaciones La Plana S.L.U. sota la seua marca Diari Millars, té la intenció de
fomentar i difondre les festes i tradicions locals de la província de Castelló, i

conscient de la

importància que com a símbol i monument artístic tenen les Falles a Borriana, convoca el present
concurs de Falles - Diari Millars 2017 - 2018.
BASES
1. Els monuments majors hauran de tenir, com a mínim, una escena que faça referència al
mitjà de comunicació Diari Millars.
2. Les Falles participants en aquest concurs, hauran de presentar la següent documentació:
a) Nom de la Falla i del seu president/a.
b) CIF de l'entitat
Podran aportar-se, a més, totes aquelles informacions que, per part del concursant, es
vulguen ressaltar.

3. La presentació de tota la documentació assenyalada en el punt anterior, així com del
formulari degudament emplenat que acompanya com a annex a les presents Bases, es
realitzarà a través d'un correu electrònic a contacte@diarimillars.es, ABANS DE LES 00:00
HORES DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2017.
4.

Per a poder participar en aquest concurs, serà indispensable efectuar la inscripció,
adjuntant la documentació requerida, incloent-hi l'annex-formulari que s'acompanya, en el
termini assenyalat en el punt anterior.

5.

Diari Millars cedeix, exclusivament, per a l'elaboració de les escenes els drets de
reproducció del seu logotip.

6. Amb la finalitat de premiar de forma justa a les escenes de les diferents Falles, s'estableix
un sistema de punts amb el qual valorar els diferents monuments:
- Es donarà 2 punts a aquella escena que continga el logotip de Diari Millars.
- Es donarà 4 punts a aquella escena que represente a les persones que formen part
del diari (S'adjunta en el Anex II la relació de personal).
- Es donarà 4 punts a aquella escena que obtinga la primera posició en la votació pública
que es realitzarà des de les 01:00 hores del 16 de març fins a les 15:00 hores del mateix
dia en www.diarimillars.es.
- Es donarà 3 punts a aquella escena que obtinga la segona posició en la votació pública
que es realitzarà des de les 01:00 hores del 16 de març a les 15:00 hores del mateix dia en
www.diarimillars.es.
- Es donarà 2 punts a aquella escena que obtinga la tercera posició en la votació pública
que es realitzarà des de les 01:00 hores del 16 de març a les 15:00 hores del mateix dia en
www.diarimillars.es.
7. Els premis a atorgar seran els següents:
- PRIMER PREMI Dotat amb una ajuda econòmica de 300,00 € (TRES-CENTS EUROS) i
estendard.
- SEGON PREMI Dotat amb una ajuda econòmica de 200,00 € (DOS-CENTS EUROS) i
estendard.
- TERCER PREMI Dotat amb una ajuda econòmica de 100,00 € (CENT EUROS) i estendard.

8.

L'escena que haja resultat guanyadora del primer premi, serà donada a l'empresa
Comunicaciones La Plana S.L.U.

9.

El lliurament de premis es realitzarà el dia 16 de març a la vesprada, l'hora concreta
s'informarà a les entitats participants amb antelació.

10. Diari Millars resoldrà qualsevol qüestió que puga presentar-se en el procediment de
puntuació.

CONCURS DE FALLES - DIARI MILLARS
ANNEX I

APARTAT:

FALLES

ENTITAT __________________________________________________
C.I.F. _____________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC _____________________________________

PRESIDENT/A:

Nom i cognoms: ____________________________________________
D.N.I. : _________________________

Borriana, a __ de___________ de 2017

El President/a de la Falla

CONCURS DE FALLES - DIARI MILLARS
ANNEX II

APARTAT:

RELACIÓ DE PERSONAL

Rubén Soto, Director del diari

Alba Garcia, Cap de redacció

Sara Tébar, Dissenyadora i maquetadora

Jordi Dosdà, Opinador borrianenc

