
Bases concurs de TikTok Estiu 2021 El Morell 

ORGANITZA 

L’Ajuntament del Morell, a través de les Regidories de Joventut i Cultura i Festes, fa una crida a 

la població morellenca major de 12 anys a participar al Concurs “TikTok SummerMorell” 2021.  

OBJECTE 

Promoure la participació ciutadana recreativa amb la intenció de generar un espai de distracció 

i entreteniment apta per tots els públics on es plasmi el bo i millor del Morell i la seva gent.  

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Podrà  participar tota persona major de 12 anys resident del municipi o que hi mantingui certa 

convivència habitual. 

El concurs consistirà a utilitzar la plataforma TikTok per crear el vídeo corresponent amb una 

duració mínima de 15 segons i màxima de 30 segons. Per presentar-lo s’haurà de descarregar i 

penjar en forma de Reels en un perfil d’Instagram públic on s’haurà d’etiquetar 

@ajuntamentdelmorell i @centremorell. 

Hi haurà 5 categories de participació: 

- El millor challenge: consistirà a fer una recreació del challenge individual proposat a 

continuació: 

https://www.tiktok.com/@refitrev/video/6945129194917596421?lang=en&is_copy_url=0&is_

from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6975019053933250053 

Per participar en aquesta categoria s’hauran d’utilitzar les següents etiquetes (hashtags): 

#somdelMorell #TikTokSummerMorell #RepteAcceptatEM 

- El millor doblatge: recrear un vídeo en forma de doblatge, màxim dues persones participants. 

Per participar en aquesta categoria s’hauran d’utilitzar les següents etiquetes (hashtags): 

#somdelMorell #TikTokSummerMorell #XerramecaInfinitaEM 

- El millor ball en grup: vídeo on de dos a vuit membres representin una coreografia viral o 

pròpia. Per participar en aquesta categoria s’hauran d’utilitzar les següents etiquetes 

(hashtags): #somdelMorell #TikTokSummerMorell #EquipBallATopeEM 

https://www.tiktok.com/@refitrev/video/6945129194917596421?lang=en&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6975019053933250053
https://www.tiktok.com/@refitrev/video/6945129194917596421?lang=en&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6975019053933250053


- El millor ball en solitari: vídeo individual on es representi una coreografia viral o pròpia. Per 

participar en aquesta categoria s’hauran d’utilitzar les següents etiquetes (hashtags): 

#somdelMorell #TikTokSummerMorell #XqJoHoPetoEM 

- La millor comèdia: el vídeo publicat haurà de recrear una escena còmica, satírica i/o 

humorística, màxim quatre persones participants. Per participar en aquesta categoria s’hauran 

d’utilitzar les següents etiquetes (hashtags): #somdelMorell #TikTokSummerMorell 

#FemUnesRisesEM 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació i participació s’inicia el 5 de juliol de 2021 a les 00 h i finalitza el 25 de 

juliol de 2021 a les 00 h.  

EL JURAT 

Les cinc persones que formaran part del jurat seran les següents: les dues regidores de Cultura 

i Festes, un tècnics del Centre Cultural, la dinamitzadora de joventut i un responsable de la 

regidoria de Comunicació. 

El jurat es reserva la possibilitat de deixar deserts els premis si la qualitat de les obres ho 

requereix o en cas de poca participació. 

PREMIS 

El visionament i valoració de les propostes presentades s’iniciarà el dia 26 de juliol del 2021 i 

finalitzarà el dia 30 de juliol. 

La resolució del concurs i l’entrega de premis es durà a terme com a acte programat dins de la 

Festa Major d’Estiu del Morell 2021, el dilluns 2 d’agost a les 13 h als Jardins de l’Ajuntament. 

L’organització contactarà amb les persones guanyadores, prèviament a l’acte, a través de 

l’Instagram utilitzat en la participació. 

Els premis consistiran en sopars als establiments de restauració del municipi, seran vàlids fins al 

dia 10 de setembre del 2021. S’estableix la relació de premis següent: 

- El millor challenge: val bescanviable per un sopar per a dues persones a l’establiment que triï 

el guanyador/a. 



- Super like: el vídeo que més  rebi, independentment del seu contingut (ball, doblatge, satíric, 

challenge, viral...) obtindrà un val bescanviable per un sopar per a les persones que apareixen al 

vídeo a l’establiment que triï la guanyadora/es. 

- El millor doblatge: val bescanviable per un sopar per a dues persones a l’establiment que triï el 

guanyador/a. 

- El millor ball en grup: val bescanviable per un sopar per a les persones que apareixen al vídeo 

a l’establiment que triï el guanyador/a. 

- El millor ball en solitari: val bescanviable per un sopar per a dues persones a l’establiment que 

triï el guanyador/a. 

- La millor comèdia: val bescanviable per un sopar per a les persones que apareixen al vídeo a 

l’establiment que triï el guanyador/a. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, la 

interpretació de les quals correspon al Jurat i a les Regidories de Joventut i Cultura i Festes. 

Les persones participants i els seus representants legals consenten automàticament en 

participar en el present concurs a la utilització, publicació i reproducció sense limitació, per part 

de l'Ajuntament i les Regidories de Joventut i Cultura i Festes, de l'obra i autor/a en qualsevol 

tipus de publicitat, promoció, publicació, inclosa Internet o qualsevol altre mitjà de la naturalesa 

que sigui, amb finalitats informatives sempre que aquests es relacionin amb el present concurs, 

sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici. 

En cap cas s'acceptaran vídeos amb contingut abusiu, obscè, violent, racista, sexista, 

amenaçador o que vulnerin qualsevol dret fonamental de la persona o d’un col·lectiu.  

L'Ajuntament del Morell, les Regidories de Joventut i Cultura i Festes i el Jurat, es reserven el 

dret a resoldre en la forma que estimin convenient sobre quantes qüestions puguin plantejar-se 

o derivar-se de l'aplicació de les presents bases. 

Es podrà donar de baixa o desqualificar les persones participants que incompleixin el que 

s'estableix en les presents bases. 


