CONCURS DE RAP
Bases i condicions

#músicaacasa
Amb l a c o l · l a b o r a ció de
Teres a P a t a p u m

Bromera i Teresa Patapum presenten

#músicaacasa
Amb l'objectiu que l'alumnat puga passar una estona
divertida i gaudir de la música, us proposem una
activitat per a fer des de casa: un rap on els xiquets i
les xiquetes expliquen com estan vivint aquests dies o
com se senten.
L’editorial penjarà els vídeos que s’ajusten a les bases
al seu canal de YouTube i sortejarà diversos premis.
A més, podeu consultar aquesta senzilla guia per a
facilitar-los tasca.
ENVIEU-NOS UN VÍDEO O UN ÀUDIO AMB EL VOSTRE
RAP I ENTREU EN EL SORTEIG DE DIVERSOS PREMIS.
Termini: fins que acabe el confinament escolar!

BASES I CONDICIONS
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El concurs consisteix a realitzar un rap a partir de la temàtica
#joemquedeacasa i #totaniràbé.

Es pot realitzar un vídeo o un àudio. És imprescindible que el rap estiga
en valencià i cal utilitzar la base musical que us proposem ací.

Els vídeos que complisquen els requisits de les bases seran publicats al
canal de YouTube de Bromera.

Els
vídeos
s’han
de
fer
arribar
a
l’adreça
electrònica
comunicacio@bromera.com per Wetransfer, Google Drive...

En el cas dels menors d’edat, el vídeo s’ha d’enviar amb una
autorització de drets d’imatge, que trobareu al final d’aquestes bases,
correctament signada i emplenada, a la mateixa adreça electrònica del
punt 4.
La durada màxima de cada vídeo és la que es correspon amb la base
musical que hem preparat (53 segons) i es pot fer servir qualsevol
dispositiu de gravació (càmera de vídeo, càmera fotogràfica, telèfon
mòbil, tauleta tàctil...) SEMPRE en posició horitzontal.
L’editorial es reserva el dret de no publicar aquells vídeos o àudios que
no reunisquen els requisits d’adequació.

Les dades dels participants i dels seus representants legals seran
incloses en un fitxer, propietat de Bromera.

La participació implica la cessió a Bromera dels drets d’imatge per a la
difusió i la reproducció dels vídeos a través de canals i xarxes socials.

https://musica.bromera.com/

MODEL DE CESSIÓ DE DRETS
............................................., major d’edat, amb NIF ......................
i domicili en ........................................................................,
població ........................................, província de ..........................,
i CP ..........., en representació del/la menor .......................................
i domicili en ..................................................................................,
població ......................................., província de .............................
i CP ...................................

MANIFESTA
Primer: Que el menor intervé en un vídeo per al concurs de rap de Bromera
que es publicarà al canal de YouTube de Bromera. Les imatges seran difoses
a través de tots els canals de Bromera (pàgina web, xarxes socials...), així
com en possibles esdeveniments relacionats amb Bromera.
Segon: Que cedeix i transmet a l’empresa esmentada més amunt els drets
d’imatge i de veu.
Tercer: El sotasignant es responsabilitza davant de Bromera i davant de
tercers de qualsevol reclamació que es puga originar amb motiu d’aquesta
autorització.
Quart: Aquesta activitat està exempta de remuneració econòmica.

..................................., ............................ de 20.....

Signat: ................................................

