
  

  
 

Els corresponsals del Casal Jove de l'Ajuntament de Sagunt convoquen el 1r Concurs de 
YouTubers Lluna Plena, amb l'objectiu de fomentar entre els més joves la creativitat i contribuir 
al descobriment d'un oci alternatiu a la ciutat. 

 

QUI POT PARTICIPAR? 

Podran participar qualsevol jove, amb una edat entre 12 i 18 anys, inclosos en la data de 
finalització de presentació de treballs. 

¿SOBRE QUÈ ES POT FER EL VÍDEO? 

El contingut dels vídeo ha de versar sobre l'oci i temps lliure al municipi de Sagunt i Port, per 
exemple: on van la joventut a passar-ho bé, que opcions tenen, que fan, com es diverteixen. 
Seran exclosos els vídeos amb continguts inadequats (sexistes, homòfobs, etc.) 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS. 

Participa des de l'1 d'abril a les 10:00h fins al 8 d'abril a les 10:00h, els / les participants hauran 
d'enviar l'enllaç del vídeo a corresponsales.casaljove@gmail.com, amb l'assumpte "Concurs 
YouTubers Lluna plena "especificant en el correu, el seu nom i cognoms, data de naixement, 
telèfon i adreça. 
Característiques del vídeo: 

• Durada entre 2 i 4 minuts. 
• Temàtica: Oci i temps lliure dels /les joves. 
• Es valorarà l'originalitat, diversió, estructura i edició del vídeo 

 
PREMIS 

El vídeo guanyador obtindrà un "Auna HK-Mic-900-B- Micròfon per a estudi de condensador" i 
el seu vídeo serà publicat en totes les xarxes socials del Casal Jove. 

El/la guanyador/a ha de recollir el premi el dia 8 d'abril a les 20:00 h al Casal Jove. El premi 
quedarà desert si el guanyador no es presenta a la recollida del mateix. 

EL JURAT I LA SEUA DECISIÓ 

• Un/a dels finalistes serà elegit/da del públic general, i sorgirà per tant de les 
valoracions que el públic faci dels vídeos posteados en el lloc, en definitiva, el/la que 
més "M'agrada" tinga. 

• Un jurat conformat per l'organització triarà un/a segon/ a finalista. 
• Els/les assistents a la Lluna Plena seran els que votaran el/la guanyador/a d'entre 

els/les dos finalistes. 

ALTRES DETERMINACIONS 

El fet de presentar-se al concurs suposa l'acceptació de les bases, quedant exclosos els treballs 
que no compleixin els termes d'aquestes bases. 

El Casal Jove de l'Ajuntament de Sagunt es reserva el dret d'utilitzar els vídeos presentats al 
concurs en activitats i accions que consideri oportunes. 


