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Bases del Concurs de Karaoke 
Aprovades el 30 de setembre de 2013 

1. Participació 

1. La participació en el concurs de karaoke és lliure i gratuïta per a qualsevol assistent a l’esdeveniment. 

No obstant això, el número màxim de participants és de 30. 

2. La participació pot efectuar-se individualment o en grup, sense un número màxim d’integrants. 

2. Inscripció 

La inscripció es pot realitzar: 

 Omplint el formulari que es troba a la pàgina web www.urv.cat/consellestudiants 

 Presencialment a l’Oficina de l’Estudiant, situada al Campus Catalunya (costat de copisteria). 

 A l’stand de la Comissió d’organització de la Festa Major. 

 

3. Termini i lloc de presentació 

1. El termini de presentació de la sol·licitud comença el dia següent de l'aprovació i publicació 

d'aquestes bases a la pagina web de la Festa Major de la URV i finalitzarà el 22 d'octubre de 2013.  

2. No obstant això és podrà presentar la sol·licitud 30 minuts abans de començar en cas que no s’arribi 

al número màxim de participants.  

 

4. Data i lloc del esdeveniment 

2. Els participants han de presentar-se 15 minuts abans en el lloc indicat anteriorment.  

5. Desenvolupament de l’esdeveniment 

1. Les cançons que proporciona l’organització es trobaran en un llistat a la pàgina 

www.urv.cat/consellestudiants. 

1.  El  karaoke  es  realitzarà  en  la  data  que  determini  la  Organització,  a  l'Aula  Magna  del  Campus 

Catalunya de 19.00h a 21.00h.
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2. En cas que algun participant desitgi alguna cançó que no estigui inclosa al llistat, haurà de 

proporcionar ell mateix l'acompanyament instrumental de la cançó (offvocal) mitjançant un pendrive 

que entregarà momentàniament a l’organització. En aquest cas, la lletra no serà proporcionada al 

concursant, aquest haurà de conèixer la cançó de memòria o portar la lletra en un paper. 

 

6. Jurat 

1. El jurat estarà format per 5 membres de la Comunitat Universitària que decidiran qui guanya cada 

categoria.  

2. El Jurat es reserva el dret d’adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada en les presents 

bases, contribueixi al major èxit del concurs sense que pugui formular-se cap tipus de reclamació.  

7. Premis 

1.Els premis del concurs de karaoke seran: 

 Premi al/la millor intèrpret. 

 Premi al millor grup. 

 Premi a la millor posada en escena. 

 Premi a l’intèrpret o grup més original. 

 Premi al millor clon. 

2. Els guanyadors rebran un premi consistent en un lot de productes.  

3. Els premis s’entregaran durant la cerimònia d’entrega de premis que tindrà lloc al final de 

l’esdeveniment. 

8. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació 

1. La participació en aquest esdeveniment implica l’acceptació de les bases. 

2. Mitjançant la inscripció, els participants inscrits accepten la present normativa i la cessió dels drets 

d’imatge relatius a fotografies i vídeos que realitzi l’organització durant l’esdeveniment. 

9. Disposició final  

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases. 

 

 

 

A Tarragona, 30 de setembre de 2013 
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