
                                                MOSTRA DE TALENTS D'ALCOVER 
 

BASES DE LA MOSTRA DE TALENTS 

La Mostra de Talents organitzada pel Centre de Dia d'Alcover, amb motiu del seu 15è               

aniversari, és oberta a tota la ciutadania i la gala es durà a terme el dissabte 14 de juliol de                    

2018 al matí, en el marc de la Diada de les Entitats. 

Bases de la Mostra de Talents: 

1. Objectiu 

Aquesta mostra té com a objectiu obrir un espai per amateurs, que permeti reconèixer i               

premiar la creativitat, enginy i el talent dels participants, mitjançant una iniciativa cultural-             

lúdica i engrescadora. 

Tots tenim alguna habilitat i cal reconèixer el que ens fa especials, no cal tenir una edat                 

concreta, ni una condició física, cal explorar el talent interior. 

ÉS EL TEU MOMENT! 

2. Requisits per a participar 

● Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i sense límit d'edat. 

● Es podrà participar de manera individual i/o grupal 

● La participació en la Mostra de Talents és totalment gratuïta 

● No és necessària cap experiència artística prèvia ni cap acreditació acadèmica o formativa             

dels participants. 

● Els menors d'edat hauran de comptar amb l'autorització signada pels tutors (s'ha de             

retornar a Ca Cosme) i estar acompanyats, durant totes les fases del concurs, per una               

persona adulta. 

● Acceptació de les Bases. Per participar al concurs caldrà que tots els participants marquin la               

casella d’acceptació de les  bases del formulari d'inscripció. 

*L'organització es reserva el dret a no admetre actuacions que impliquin perillositat, siguin             

ofensives, homòfobes, etc. 

*L'organització es reserva el dret de realitzar canvis en el programa o els premis. 

3. Inscripcions i funcionament del concurs 

➔ Enregistra la teva habilitat en un vídeo (durada màxima 1 minut i 30 segons) 

➔ Entra a www.alcover.cat i omple el formulari d'inscripció per poder participar en la mostra 

➔ En aquest formulari en línia hauràs d'adjuntar l'enllaç del teu vídeo un cop penjat al núvol                

(YouTube (en ocult), drive, dropbox...) o portar directament el vídeo en un pen drive o CD al                 

PIJ. 



➔ El termini de presentació de les propostes finalitza el 22 de juny. 

➔ Si ets un dels seleccionats, l'organització es posarà en contacte amb tu o amb el teu grup. 

➔ La gala tindrà lloc dissabte 14 de juliol de 2018 a partir de les 11 h a l'Església Vella                  

d'Alcover, en el marc de la diada de les entitats. 

El jurat d'ambdues categories (individual o grupal) estarà format per persones que tenen un              

contacte directe amb la cultura, l'esport, el teatre, la comunicació i de la resta d'arts               

escèniques. 

Hi haurà diversos premis segons la categoria individual o grupal. 

Per a més informació, dubtes o aclariments, envieu un correu electrònic a l'adreça             

cdalcover@gmail.com o bé truqueu al telèfon 977. 76. 00. 83. 

 

 

 

mailto:cdalcover@gmail.com

