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PREMIS

Hi poden participar “balladors i balladores” de qualsevol
nacionalitat. Categoria infantil: de 6 a 16 anys. Categoria
adult: a partir de 16 anys.

CATEGORIA ADULTS

Els concursants garanteixen que posseeixen els drets
d’interpretació i/o autoria i atorguen permís a l’organització
per reproduir-los a través d’internet i/o, a efectes
promocionals, a ràdio o televisió, eximint l’organització
del concurs de qualsevol responsabilitat o reclamació de
tercers. Els concursants també han de permetre l’ús de les
dades presentades, exclusivament per a activitats culturals,
dins del marc legal de la legislació vigent en matèria de
protecció de dades.
Els concursants accepten aquestes bases i es comprometen
a presentar, si són guanyadors, tota la documentació
necessària que acrediti que compleixen els requisits del
concurs. En cas contrari, no se’ls atorgarà cap premi.
L’organització es posarà en contacte amb els guanyadors
en la forma indicada per l’artista en la seva sol·licitud, amb
la finalitat de verificar el compliment dels requisits.

INSCRIPCIONS
La inscripció serà gratuïta i es podrà fer del 10 de gener a
l’11 de febrer de 2022. L’organització es reserva el dret a
ampliar aquestes dates.
Els concursants hauran d’emplenar un full d’inscripció on
hi hauran de figurar les següents dades: nom i cognoms,
nom artístic, DNI, data de naixement, domicili, localitat i codi
postal, correu electrònic i telèfon de contacte.

1r classificat:
•
•
•
•

Premi de 400 € + trofeu + diploma.
Dos dies d’actuació al “Tablao del Carmen”.
Dues entrades a l’espectacle del “Tablao Cordobés”.
Un parell de sabates de ball professionals gentilesa
de Begoña Cervera.
• Subscripció anual a la plataforma de TV All Flamenco
• Dues entrades combinades per al al Museo del Baile
Flamenco de Sevilla + espectacle.

2n classificat:
• Premi de 150 € + trofeu + diploma.
• “Tablao portàtil” model Lola, gentilesa de “Tablao
Flamenco Portàtil”.
• Sesió de tractament de recuperació post concurs,
gentilesa de CPAE Tractaemnt i formació per a
artistes.

3r classificat:

• Lot de complements + trofeu + diploma.

4t classificat:
• Diploma.

CATEGORIA INFANTIL
1er classificat:

• Trofeu + diploma.
• Un parell de sabates professionals gentilesa de Begoña
Cervera.
• Entrada espectacle i sopar per a dues persones al
“Tablao del Carmen”.
• Dues entrades a l’espectacles del “Tablao Cordobés”.
• Un any de subscripció al canal de televisió All Flamenco.

Els concursants garanteixen l’exactitud i veracitat
de les seves dades de caràcter personal. Aquesta
informació s’haurà d’enviar al següent correu electrònic:
info.concursotaconflamenco@gmail.com, o a l’adreça
postal Centre Cultural Bellvitge–Gornal, plaça de la
Cultura, 1, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, indicant “Per
al concurs de ball Tacón Flamenco Bellvitge-Gornal 2022”.

2on classificat:

Amb el formulari d’inscripció s’ha d’adjuntar un vídeo.
El vídeo ha de contenir un ball dins dels gèneres o estils
flamencs, ja sigui de creació pròpia o repertori clàssic. La
gravació pot ser un videoclip, una gravació d’una actuació
en directe, professional o domèstica, que no superi els 10
minuts de durada.

Els premis en metàl·lic s’entregaran aproximadament 30
dies després de la final per raons administratives.
Els premis no es poden atorgar ex aequo, és a dir, no hi pot
haver empat.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en
qualsevol de les seccions.

• Trofeu + diploma.
• “Tablao portàtil” model 3.

3er. Classificat:

• Trofeu+ diploma + lot de conplements.

4t Classificat:
• Diploma
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EL JURAT I CRITERIS DE PUNTUACIÓ
El jurat estarà format per persones i professionals de
contrastada solvència vinculats al ball flamenc.
Hi haurà una selecció prèvia de les propostes admeses al
concurs: vuit propostes per a cada modalitat (infantil i adult)
passaran a la fase semifinal del concurs.
La classificació s’establirà en funció del càlcul de la
puntuació i no per eliminació entre grups que comparteixin
pòster.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

CALENDARI I FASES DEL CONCURS
Semifinals
El concurs tindrà lloc en una semifinal per cada categoria el
dia 18 de març per a la categoria infantil i el 19 de març per a
la categoria d’adults. Aquesta fase se celebrarà a l ‘auditori
del Centre Cultural Bellvitge-Gornal de L’Hospitalet.
Cada concursant serà notificat per l’organització amb temps
suficient abans de la seva actuació. La no presentació del
candidat sense causa justificada serà motiu d’exclusió del
concurs.
Els participants hauran d’interpretar un palo flamenc que
podrà ser escollit lliurement pel bailaor o bailaora. En
la categoria infantil, de 6 a 15 anys, el participant haurà
de portar la música en un arxiu digital (pendrive). Als
participants de la categoria d’adults a partir de 16 anys

l’organització els posarà músics (guitarrista, cantant i
percussió). Si el participant passa a la final no podrà
repetir interpretacions ja fetes. El temps que cada
concursant té en la categoria d’adults per realitzar la
seva actuació serà de 10-15 minuts i no podran repetir
l’actuació en cas d’anar a la final.
Final
La final del concurs serà disputada pels 4 candidats que
hagin estat seleccionats pel jurat de l’organització en
cada categoria, els finalistes seran convocats en data i lloc
amb temps suficient d’antelació.

Tots els concursants que arribin a la final, independentment
de la categoria en què competeixin, hauran d’estar presents
dues hores abans de l’inici del concurs.
La final se celebrarà dissabte, 26 de març de 2022, a l’auditori
del Centre Cultural Bellvitge-Gornal de L’Hospitalet.

CONDICIONS DE LES ACTUACIONS
Els participants actuaran durant un mínim de 10 i un
màxim de 15 minuts a l’escenari i l’horari determinats per
l’organització del concurs.

Compliment i protecció de dades
Pel fet de presentar-se, el participant manifesta el seu
acord amb les bases per les quals es regeix aquest concurs, i declara que ha estat informat i dona el consentiment
per al tractament de les seves dades a través del formulari
d’inscripció.
Les bases es publicaran a Facebook i als diferents webs, i
podran ser compartides a les diferents xarxes socials.
De la mateixa manera, l’organització del concurs no serà
responsable de l’ús dels continguts posats a disposició del
públic, que podran ser creats per l’usuari de xarxes socials
i/o un tercer de la pàgina de Facebook, web o altres formats
de noves tecnologies, que siguin contraris a la bona fe,
la moral, l’ordre públic, bons costums, o les disposicions
establertes en la normativa vigent en la matèria

Enregistraments d’àudio i vídeo
Les fases semifinals, així com la final, es podran gravar en
àudio i vídeo, i l’organització pot utilitzar-les sempre que
resulti en el bé del flamenc i la promoció dels concursants.
El Centre Cultural Bellvitge-Gornal compta com a entitat
organitzadora amb la col.laboració en la realització, idea i
planificació del concurs d’Anaïs Higueras “La Lunares”.

MODEL DE FULL D’INSCRIPCIÓ
A enviar escanejat i signat al correu electrònic:
info.concursotaconflamenco@gmail.com

Nom:
Cognoms:
Nom artístic:
DNI:
Data de naixement:
Domicili:
Població:
Codi postal:
Acepto l’us de les meves dades per al “Concurs de ball Tacón
Flamenco organitzat pel Centre Cultural Bellvitge-Gornal.
Signatura

AVÍS LEGAL - EN VIRTUT DEL QUE DISPOSA LA LLEI 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL, L’INFORMEM QUE MITJANÇANT L’EMPLENAMENT D’AQUEST FORMULARI S’INCORPORARAN LES SEVES
DADES PERSONALS I SERAN TRACTADES EN ELS FITXERS TITULARITAT DEL CENTRE CULTURAL BELLVITGE-GORNAL.
AIXÍ MATEIX, L’INFORMEM DE LA POSSIBILITAT D’EXERCIR, EN QUALSEVOL MOMENT, ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ,
CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS ADREÇANT-SE A: c.c.bellvitge-gornal@l-h.cat

