
 

 

ROTARY CLUB d’EL PRAT CONVOCA 

CONCURS DETikTok   “P  PER UN PRAT SOSTENIBLE” 

CURS 2021- 22 

El ROTARY CLUB d’EL PRAT, en col·laboració amb el Departament d’Acció Ambiental 

i l’Oficina de Pla Jove de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, convoca aquests premis 

amb l’objectiu de fomentar la creació i promoure comportaments i accions 
amigables amb el Medi Ambient. 

BASES: 

1. Participants. 

a. Tots totes les persones joves del municipi que estiguin cursant Educació 

Secundaria a qualsevol centre educatiu públic o concertat i que visquin al Prat de 

Llobregat.  

b. Es pot participar de forma individual o grupal, tot i que de cara a la comunicació 
amb l’entitat organitzadora Rotary Club el Prat, caldrà que es designi un 

representant. 

2. Categories:  

• Alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

• Alumnes de 3r i 4r d’ESO. 

3. Presentació d’un treball en format digital a TikTok 

a. Tema de l’any 2021: Preservem el Delta del Llobregat. 

b. Tècnica: S’ha de crear i editar un vídeo, sobre la temàtica del concurs i 
compartir-ho a les xarxes TikTok. Ha de ser una producció artística (pot ser un 
documental, un musical, una cançó, una poesia, un treball de recerca o material 

al·legòric al tema proposat), amb una durada màxima d’un minut. 

c. Obres: Haurà de ser un TikTok necessàriament original, inèdit i què no  hagi 
estat seleccionat ni premiat a qualsevol altre concurs . Només s’acceptarà una 

obra per participant individual i/o grupal. 

d. Filosofia: No s’acceptaran propostes de caràcter feixista, xenòfobs, racista, 
misogin, homòfob, sexista, discriminació per orientació sexual o identitat de 

gènere, capacitisme o maltractament animal. 

4. Com concursar: 

a. L’obra presentada serà publicada per les persones concursants amb   l’etiqueta: 

 #concursRotaryPrat12  per els alumnes de 1r i 2n curs d’ESO 

 #concursRotaryPrat34  per els alumnes de 3r i 4r curs d’ESO 

b. Les persones guanyadores seran contactades per l’entitat Rotary Club el Prat , a 
través de l’App TikTok, perquè s’identifiquin a fi de comprovar que la seva 

identitat s’ajusta a las bases del concurs. 

 

 

 



 

 

5.Termini d'admissió d'obres. 

a. La convocatòria del concurs s’obrirà al gener 2022 i s’anunciarà àmpliament a les 
xarxes i mitjans de comunicació municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 

del Prat com del Rotary Club el Prat Club. Es farà extensiva als instituts i altres 

centres de secundària del municipi. 

b. La data límit de publicació de les obres serà el 20 de març del 2022. 

6.Jurat. 

a. El jurat estarà format per una persona representant d’Acció Mediambiental i una 

de l’Oficina del Pla Jove des de  l’Ajuntament del Prat de Llobregat , dos socis/es 

del Rotary Club d’El Prat del Llobregat i una persona externa experta en 

comunicació.  

7. Veredicte. 

El veredicte es farà públic el dia 15 d’abril a www.rotaryelprat.blogspot.com i als 

mitjans de comunicació del municipi..  

El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic a un equipament de la ciutat el 

dia 21 d’abril de 2022,  previ al “Dia de la Terra” ( 22 d’abril). 

Les persones guanyadores hauran d’assistir personalment al lliurament del premi 

acompanyats/des dels pares/mares i/o tutors/res legals. 

8. Premis. 

• 1r premi: obsequi + xec regal del FNAC de 250€* + visita per a 4 persones a 

Cosmo Caixa + Planetari. 

• 2n premi: obsequi + xec regal del FNAC de 150€* + visita per a 4 persones a 

Cosmo Caixa +Planetari  

• 3r premi: obsequi xec de regal del FNAC de 100€* + visita per a 4 persones a 

Cosmo Caixa +Planetari 

(*) A bescanviar al FNAC per tecnologia, música o lectura. 

9. Exposició. 

  La participació en el concurs implica la cessió de les obres presentades a     

l’organització per a la seva publicació i/o exposició pública.  

10. La participació  

La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases.  

Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. 


