
Concurs d'interpretació actoral 

Descripció 
Primer Concurs d’interpretació actoral per Instagram, organitzat per l'Associació 
d'Amics de l’Aula de Teatre de la UdG, en motiu de la Festa Major telemàtica de la UdG 
i del la Diada de Sant Jordi. 

1. Quant als/les participants
1.1. Pot participar qualsevulla persona de 18 a 100 anys. 

2. Quant a la presentació
2.1. S’ha de penjar un vídeo al canal propi d’Instagram.  
2.2. La durada de la gravació ha de ser de, com a màxim, 2 minuts. 
2.3. Només s’acceptarà un vídeo per persona. 

3. Quant al lliurament
3.1. Per particiar en el concurs s’ha de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i 
respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). 
3.2. La presentació de la proposta s’ha de fer etiquetant el vídeo amb 
l’etiqueta @auladeteatreudg i els hastags #concursinterpretacióAulaTeatreUdG, 
#santjordi2020 i #fmudg2020 

4. Quant als terminis
4.1. Data i hora d’obertura del concurs: 22/04/2020 a les 00:01. 
4.2. Data i hora de finalització del concurs: 23/04/2020 a les 14:59. 
4.3. Data i hora de l’inici de les votacions populars: 23/04/2020 a les 15:00. 
4.4. Data i hora del tancament de les votacions populars: 23/04/2020 a les 23:59. 
4.4. Data, hora i lloc de confiramció del/la guanyador/a: 24/04/2020 a les 11:00 al 
perfil d’Instagram de l’Aula de Teatre UdG. 

5. Quant a la selecció dels/les guanyadors/es
5.1. Les persones guanyadores es decidiran per votació popular. 
5.2. Per tal de fer la votació s’ha de prémer “M’agrada” (cor) en la publicació escollida en el 
termini establert en el punt 4. 

6. Quant al premi
6.1. Hi haurà un premi a la millor interpretació amb text. 
6.2. Hi haurà un premi a la millor interpretació gestual i/o ballada (sense text). 
6.3. Les dues persones premiades rebran un obsequi per part de l’Associació d'Amics de 
l'Aula de Teatre quan les condicions ho permetin. 

7. Quant a la propietat
7.1. L’obra guanyadora quedarà en propietat del l’Associació d'Amics de l'Aula de Teatre, 
cedint l’autor en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, 
en qualsevol modalitat, mida o suport. 

http://instagram.com/legal/terms/


7.2. Les concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en 
les obres presentades, així com de tota reclamació pel dret d’imatge. 
7.3. L’Associació d'Amics de l'Aula de Teatre es reserva el dret de fer difusió i de publicar 
els vídeos presentats al concurs a les seves Xarxes Socials, com a les de la Universitat de 
Girona. 

8. Quant a les bases
8.1. La presentació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
8.2. L’incompliment d’un dels punts significa la desqualificació directe. 




