
CONCURS FOTOGRÀFIC A 
INSTAGRAM 

BASES 
Per participar-hi s’haurà de: 

1. Tenir un compte a Instagram, marcant el perfil d’Instagram com a públic o visible, perquè 
l’organització pugui comprovar la participació correcta. 

2. Seguir a @lafraguadevulca. 
3. Publicar a Instagram una fotografia realitzada a la Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels 

2022. 
4. Etiquetar o esmentar a la descripció de la foto a @lafraguadevulca. 
5. Incloure també els hashtags #CastrumFidelis y #MercatMedievalCastelldefels. 
6. El concurs es donarà per finalitzat a les 14:00h del diumenge 11 de desembre de 2022. 
7. La fotografia guanyadora serà valorada per La Fragua de Vulcano i es decidirà valorant la seva 

bellesa, qualitat i originalitat. Es valorarà també, que las publicacions tinguin més d’una fotografia 
i que totes siguin de qualitat i bellesa artística. 

8. S’atorgarà un premi al guanyador per la quantitat de 100€. 
9. Es publicarà el/la guanyador/a a l’Instagram de @lafraguadevulca. La Fragua de Vulcano es 

posarà en contacte amb el/la guanyador/a del concurs. 
10. Les i els participants afirmen ser propietari/ària o tenir els drets legals per publicar les fotografies i 

en el cas de la fotografia premiada, cedeixen els drets d’ús, a la empresa organitzadora per al seu ús 
en la difusió d'esdeveniments de naturalesa similar. 

11. Els participants hauran d'assegurar-se que no apareixen menors a les fotografies i si ho fan, hauran 
de comptar amb un document d'autorització de cessió de drets d'imatge de les menors. 

12. La participació implica acceptar totes les bases del concurs. L'organització, així com la xarxa social, 
no són responsables davant de qualsevol reclamació legal sobre aquestes fotografies, sent els i les 
participants els/les únics/es responsables. 

13. No es valoraran les fotografies amb continguts ofensius, denigrants per a les persones, animals, 
creences, usos i bons costums. 

14. Qualsevol alteració sobre la mecànica del concurs comporta la desqualificació automàtica. 
15. Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos a: comunicación@espectaculosamb.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:comunicaci%C3%B3n@espectaculosamb.com


CONCURS DE VESTUARI 
MEDIEVAL 

BASES 
1. El concurs es realitzarà el dimecres 7 de desembre, a les 12:30 hores, participant en una desfilada 

que es realitzarà a la Plaça de l´Església. 
2. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona interessada, tant infants com persones 

adultes. 
3. Hi haurà un únic premi de 100€ al guanyador. En cas de resultar guanyador del concurs un menor 

d’edat, hauran de recollir el premi en companyia del seus responsables, o sigui les persones amb 
les que han realitzat la inscripció: 

4. La inscripció serà gratuïta, i es realitzarà a la carpa de l’organització, situada a la cantonada del 
carrer de l’Església amb el carrer Primer de Maig (pati), el mateix dimecres 7 de desembre entre 
les 11:00 i 12:00 hores, on es prendrà nota de totes les dades personals (nom complet, correu 
electrònic i telèfon mòbil). En cas de menors d'edat, hauran de fer la inscripció en companyia dels 
seus responsables. 

5. La temàtica del vestuari ha d'anar d'acord amb l'època medieval. 
6. Totes les persones participants han d'estar 10 minuts abans de l'inici del concurs, a la Plaça de 

l’Església, disfressades i llistes per començar. Un membre de l’organització indicarà l’ordre de 
sortida i el recorregut a realitzar, per ser avaluats pel jurat. 

7. El jurat, formats per membres de l'organització, dictaminarà el vestuari guanyador del concurs. 
8. La decisió del jurat es farà pública una vegada finalitzat el concurs, al mateix lloc, i serà 

inapel·lable. A continuació es procedirà al lliurament del premi. En cas de no estar present el 
guanyador/a es contactarà amb ells a través de les dades sol·licitades. 

9. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents bases per part dels 
i les concursants. 

10. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat establert. 
11. Serà necessari un mínim de 15 inscripcions per a la realització del concurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCURS DE PINTURA INFANTIL 
 

BASES 
1. El concurs es realitzarà el dijous 8 de desembre de 11.00 a 13.00 hores. 
2. S'atorgaran un premi d’un cofre ple de productes infantils del mercat, valorat en 100€. 
3. Podran participar en aquest concurs els nens i nenes entre 4 i 12 anys d'edat. 
4. Els participants hauran de portar el material de pintura i un suport de dibuix blanc (s'admet un per 

persona) que serà segellat per l'organització en el moment de la inscripció. 
5. La inscripció serà gratuïta, i es realitzarà a la Plaça d’Església, entre les 10.00 i 11.00 hores del 

dijous 8 de desembre. 
6. El termini finalitza a les 13.00 hores d'aquell mateix dia per lliurar l'obra al mateix lloc de la 

inscripció. 
7. A la part posterior de l'obra cal detallar el nom i cognoms de l'autor/a així com el nom i cognoms, 

correu electrònic i telèfon mòbil d'algun dels seus responsables, en ser menors d'edat, per poder 
contactar en cas de resultar guanyador /a del concurs. 

8. La temàtica de l'obra ha d'anar relacionada amb la Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels 
i és la tècnica de lliure elecció. 

9. El jurat, format per membres de l’organització dictaminarà l’obra guanyadora del concurs. 
10. La decisió del jurat es farà pública una vegada finalitzat el concurs, al mateix lloc, i serà 

inapel·lable. A continuació es procedirà al lliurament del premi. En cas de no ser-hi present la 
persona guanyadora es contactarà amb ella a través de les dades sol·licitades. 

11. Les obres han de realitzar-se “in situ” als carrers i places del municipi, suposarà la desqualificació 
immediata el canvi de suport per pintar. 

12. Després del lliurament del premi, cada participant podrà retirar les seves obres. 
13. L’obra premiada serà fotografiada per a la seva difusió posterior, sense ser propietat únicament 

de l'artista. 
14. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents bases per part dels 

i les concursants. L'organització no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o danys que poguessin 
patir les obres, sense que es procedeixi cap reclamació a l'Ajuntament de Castelldefels ni a 
l'organització del Mercat Medieval. 

15. L'organització del concurs es reserva el dret de fer modificacions i prendre iniciatives no 
recollides a les bases sempre, si contribueixen al millor desenvolupament del concurs. 

16. Serà necessari un mínim de 8 inscripcions per a la realització del concurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURS D'APARADORS 
COMERCIALS 

BASES 
1. La temàtica a desenvolupar en la decoració dels aparadors serà en relació amb la Fira Medieval 

Castrum Fidelis de Castelldefels. 
2. Podrà participar al concurs qualsevol establiment comercial obert al públic, als carrers i places 

del recorregut de la Fira Medieval, sigui quina sigui la seva activitat. 
3. El premi del concurs serà de 100€. 
4. La inscripció serà gratuïta, i es realitzarà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 

comunicacion@espectaculosamb.com indicant les dades del titular del comerç (nom complet, 
correu electrònic i telèfon mòbil) així com el nom de la botiga i la seva adreça exacta. El termini 
per a la inscripció serà del 1 al 5 de desembre. 

5. El comerç haurà de tenir el seu aparador decorat el dimarts 6 de desembre a les 11.00 hores i 
mantenir-lo durant els tres dies de durada del mercat, del 6 al 8 de desembre, a fi de poder-los 
valorar. 

6. El jurat, format per membres de l'organització, dictaminarà quin serà l'aparador guanyador del 
concurs. Es valorarà fonamentalment l'originalitat, muntatge, complexitat, estètica, creativitat i 
ambientació medieval. 

7. La decisió del jurat es comunicarà al guanyador el dijous 8 de desembre, per correu electrònic o 
mitjançant trucada telefònica, i posteriorment serà publicat a les xarxes socials de La Fragua de 
Vulcano, i serà inapel·lable, procedint al lliurament del premi al comerç guanyador. 

8. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents bases per part de 
les i els concursants. 

9. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat establert. 
10. L'organització del concurs es reserva el dret de fer modificacions i prendre iniciatives no 

recollides a les bases sempre que contribueixin al millor desenvolupament del concurs. 
11. Serà necessari un mínim de 15 inscripcions per a la realització del concurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURS DE BALCONS 
BASES 

1. La temàtica a desenvolupar en la decoració dels balcons serà en relació amb la Fira Medieval 
Castrum Fidelis de Castelldefels. 

2. Podrà participar al concurs qualsevol persona amb la seva residència als carrers i places del 
recorregut de la Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels. 

3. El premi del concurs serà de 100€. 
4. La inscripció serà gratuïta, i es farà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 

comunicacion@espectaculosamb.com indicant les dades del titular de l'habitatge (nom complet, 
correu electrònic i telèfon mòbil) així com l'adreça exacta. 

5. El balcó a decorar ha de ser visible des del carrer i haurà d'estar dins del recorregut dels carrers i les 
places del Mercat Medieval. El termini per a la inscripció serà del 1 al 5 de desembre. 

6. L'habitatge haurà de tenir el balcó decorat el dimarts 6 de desembre a les 11.00 hores i mantenir-lo 
durant els tres dies de durada del mercat, del 6 al 8 de desembre, a fi de poder-los valorar. 

7. El jurat, format per membres de l'organització, dictaminarà quin serà l'aparador guanyador del 
concurs. Es valorarà fonamentalment l'originalitat, muntatge, complexitat, estètica, creativitat i 
ambientació medieval. 

8. La decisió del jurat es comunicarà al guanyador el dijous 8 de desembre, per correu electrònic o 
mitjançant trucada telefònica, i posteriorment serà publicat a les xarxes socials de La Fragua de 
Vulcano, i serà inapel·lable, procedint al lliurament del premi a la persona guanyadora . 

9. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents bases per part dels 
concursants. 

10. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat establert. 
11. L'organització del concurs es reserva el dret de fer modificacions i prendre iniciatives no recollides 

a les bases sempre que contribueixin al millor desenvolupament del concurs. 
12. Serà necessari un mínim de 15 inscripcions per a la realització del concurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURS A LA MILLOR  
TAPA MEDIEVAL 

BASES 
1. Els nom de la tapa han de tenir relació amb la Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels. 
2. Podrà participar al concurs qualsevol establiment de restauració ubicat als carrers i places del 

recorregut de la Fira Medieval Castrum Fidelis de Castelldefels. 
3. El premi del concurs serà de 100€. 
4. La inscripció serà gratuïta, i es farà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 

comunicacion@espectaculosamb.com indicant les dades del titular de l'establiment (nom de 
l'establiment, nom complet del propietari/ària, correu electrònic i telèfon mòbil) així com l'adreça 
exacta. El termini per a la inscripció serà del 1 al 5 de desembre. 

5. L'establiment haurà de tenir la tapa disponible per consumir-la des del dimarts 6 de desembre a les 
11:00 hores i mantenir-lo durant els tres dies de durada del mercat, del 6 al 8 de desembre, sempre 
en funció dels horaris d'obertura dels mateixos. 

6. La valoració de les tapes es realitzarà de la manera següent: Es repartiran unes paperetes als 
establiments participants, que hauran de lliurar als qui consumeixin la “tapa medieval”, perquè 
l'emplenin amb les seves dades personals (nom complet, correu electrònic i telèfon mòbil ), 
establiment on ha consumit la tapa i puntuació que se li atorga a la mateixa i la lliurin, una vegada 
emplenada a la carpa de l’organització, situada a la cantonada del carrer de l’Església amb el carrer 
Primer de Maig (pati). Així entrarà en el sorteig d'un lot de productes del mercat valorat en 50€. Es 
farà una mitjana entre les puntuacions obtingudes per a cadascuna de les tapes participants i 
s'atorgarà el premi a què millor puntuació hagi obtingut. 

7. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les presents bases per part dels 
concursants. 

8. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització del concurs. 
9. L'organització del concurs es reserva el dret de fer modificacions i prendre iniciatives no recollides 

a les bases sempre que contribueixin al millor desenvolupament del concurs. 
10. Serà necessari un mínim de 15 inscripcions per a la realització del concurs. 

 


