
II CONCURS DE TALENTS DE SANT PERE I SANT PAU

L’Associació de Veïns la Unió de Sant Pere i  Sant Pau convoca el 2on CONCURS DE 
TALENTS DE SANT PERE I SANT PAU, dins el programa de La FESTA MAJOR  DEL BARRI, 
per tal de promoure la iniciativa artística dels participants d’alguna de les disciplines 
que s’agrupen en:

• Cant

• Dansa

• Màgia

• Humor

Objecte:  L’objecte  d’aquestes  bases  és  establir  les  condicions  de  participació  i 
concessió dels premis del II CONCURS DE TALENTS DE SANT PERE I SANT PAU segons 
els següents criteris:

1er El concurs és obert a tots els estils que s’especifiquen a continuació:

• Cant: Solistes o grups constituïts

• Dansa: Solistes o grups constituïts

• Màgia: Solistes o grups

• Humor: Solistes, grups, cal destacar que dins aquesta categoria, podem trobar 
també:

o Monologuistes

o Clowns

o Teatre

Hi pot participar tota la població que ho desitgi majors de 16 anys, en el cas de ser 
menor  d’edat  caldrà  signar  degudament  la  part  de  la  inscripció  que  així  ho 
especifica.

En  cas de rebre una elevada quantitat de propostes, es realitzaria una preselecció 
dels inscrits.

Queden excloses aquelles formacions i solistes que tinguin un contracte discogràfic.

2n. Inscripcions. Un cop realitzada la inscripció, la organització és posarà en 
contacte amb el solista o la formació i pot requerir:

• Una gravació en format CD amb un màxim de 2 cançons en el cas de la

categoria de cant

• Una gravació en vídeo de màxim 4 minuts per les altres disciplines

• Un sobre tancat amb el nom del/s participants.

El termini de presentació de les inscripcions, comença el 20 d’agost de 2013 i 
acaba el 4 de setembre de 2013.



Les inscripcions es poden descarregar del web: www.avvlaunio.es i portar-les 
degudament complimentades a:

• AVV LA UNIÓ: Bloc Perú Baixos s/n

• BAR PANAMÀ: Bloc Panamà Baixos s/n

• CENTRE CÍVIC DE SANT PERE I SANT PAU: C/ Camí Pont del Diable s/n

• També es pot enviar la fulla escanejada a launio999@yahoo.es

3r. Dinàmica del concurs.

El concurs es desenvoluparà:

Cada  grup/solista/actor/mag  disposarà  de  10  minuts  per  la  realització  de 
l’espectacle, això inclou, muntatge i  desmuntatge. (la organització és reserva el 
dreta modificar el temps per causes que li siguin alienes)

Els participants hauran d’estar una hora i mitja abans del inici del concurs  al local 
de l’AVV La Unió, bloc Perú bx s/n, per realitzar les proves de so necessàries i 
repassar tot el material necessari (gravacions musicals,etc) per una bona fluïdesa 
del Concurs.

El concurs disposarà d’un presentador que dinamitzarà tot el procés.

La organització aporta:

• Equip de so i llum

4rt Selecció del guanyador

Un cop finalitzat el concurs hi hauran tres guanyadors classificats en primer, segon 
i tercer.

El veredicte del Jurat:

El jurat disposarà de 15 minuts per reunir-se i deliberar quin és el guanyador de 
l’espectacle global, si bé es cert que cada disciplina es diferent es valorarà:

• Originalitat

• Reacció del Públic assistent

• Qualitat

• Creativitat

El jurat estarà composat per dos o més components. 

*En cas d’empat tècnic o dubte el jurat podrà tornar a fer repetir l’actuació

d’aquells que consideri oportú.



5è. Premis:

GUANYADOR DESIGNAT PEL JURAT

• 1er Premi: 200€ (*)

• 2on Premi: Trofeu corresponent a la segona classificació al II Concurs de Talents 
de Sant Pere i Sant Pau. I actuació en les properes festes del barri organitzades 
per l’AVV La Unió. 

• 3er Premi: Trofeu corresponent a la tercera classificació al II Concurs de Talents 
de Sant Pere i Sant Pau.

Els participants accepten l’emissió per televisió, ràdio, premsa, internet, etc. de tot 
el  material  audiovisual  entregat  durant  el  procés  del  Concurs.  Els  participants 
renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni 
indemnitzacions a l’AVV La Unió en concepte de drets d’autor derivats del material 
presentat per al Concurs.

(*)el  ingrés d’aquest primer premi és realitzarà a partir de la data de finalització de les  
festes del barri. 

6è Els membres del jurat i els seus familiars no poden participar al concurs.

7è Qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases serà resolt per l'organització 
d’aquest concurs.

8è  La presentació al concurs implica el coneixement i la total acceptació d’aquestes 
bases.

Més informació:

AVV la Unió de Sant Pere i Sant Pau

BLOC PERÚ BAIXOS S/N

Tel. 977201193

Correu electrònic: launio999@yahoo.es

Pàgina web: www.avvlaunio.es

Facebook: https://www.facebook.com/avvlaunio.spisp


