Amurrio got Talent 2020 on line

Talentu berezia duzu? Dantzatu, abestu, instrumentu bat jo?
Magia egiten duzu, bakarrizketak, akrobaziak? Sukaldeak,
diseinuak, pintak?
Erakutsi zure talentua eta parte hartu online zure bideoarekin.

PARTE-HARTZAILEAK:
- Amurrioko bizilagunak, adin guztietakoak.

IZEN-EMATEAK:
Bideoak uztailaren 27tik abuztuaren 15eko 12:00 orduak arte bidaliko dira, eta sarean eta
sare sozialetan partekatuko dira, abuztuaren 3tik 16ra bitartean.

- Inskripzio gisa, bidalitako bideoa jasoko da, parte hartu beharreko kategoriarekin eta
egileetako baten izen-abizenekin batera:

• Por WhastsApp: (oraindik zehaztu beharreko zenbakia)
• E-mailez: amurriogottalent2020 @gmail.com
- Bideoaren gehieneko iraupena: 3 minutu eta erdi

• Adingabea izanez gero, legezko ordezkariak idatziz emango du parte hartzeko baimena,
inskripzioetarako sortutako helbide elektronikoan.
- Bideoa bidaltzean, adingabea izanez gero, parte hartzeko eta bideo hori jarduera hau
zabaltzeko erabiliko diren kanaletan erakusteko baimena ematen da.

KATEGORIAK:
• HAURRAK: 14 urte arteko banakako parte-hartzaileak, barne
• BANAKAKOA: 15 urtetik gorako banakako parte-hartzaileak

• TALDEA: gutxienez 2 eta gehienez 6 parte-hartzaile, edozein adinetakoak.
• KOADRILA: gutxienez 7 parte-hartzaile, edozein adinetan.

ZOZKETA
Amurrioko saltokietan, ostalaritza-establezimenduetan eta zerbitzu pertsonaletan trukatzeko
20 bonu zozkatuko dira parte-hartzaile guztien artean.

• HAURRAK: 50 euroko 5 bonu.
• BANAKAKOA: 50 euroko 5 bonu.
• TALDEA: 50 euroko 5 bonu.
• KOADRILA: 50 euroko 5 bonu.

Kategoriaren batean ezin badira bonu guztiak banatu, beste kategoria batzuetan banatuko
dira.

- Saridunak Udalaren webgunean jakinaraziko dira abuztuaren 17tik aurrera. Bertan, honako
hauek adieraziko dira: non eta nola jaso bono-merkataritza, Amurrioko saltokietan, ostalaritzaestablezimenduetan eta zerbitzu pertsonaletan gastatzeko bonoa.

BALDINTZAK:
• Talentu edo jarduera zehatzen bat partekatzen duen bideo bat bidaltzea
• Bideoak formatu horizontalean grabatzea gomendatzen da
• Parte-hartzaileen aurkezpen txiki bat egitea gomendatzen da.
• Pertsona berak parte har dezake hainbat kategoriatako jardueretan.
• Kategoria eta parte-hartzaile bakoitzeko bideo bat baino gehiago bidali ahal izango da, baina
zozketarako behin bakarrik hartuko da kontuan egilea.
• Pertsonen duintasunaren aurkako irudi edo mezuren bat duten edo baldintzak betetzen ez
dituzten bideoak baztertu egingo dira.
• Udaleko Gizarte eta Kultura Arloak erabakiko du sor daitezkeen gorabeherei buruz, eta
bideoak editatu ahal izango ditu, egoki iritziz gero.
• Deialdi honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.

Animatu eta parte hartu!

