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 BASES 
IV CONCURS DE GRUPS MUSICALS 

ULÉ BARRAQUES RIUDOMS 2018 

 

1. Els grups musicals que vulguin participar al Concurs de Grups Musicals Ulé Barraques Riudoms 
2018 hauran de presentar la seva candidatura mitjançant el correu electrònic a 
ulebarraquesriudoms@gmail.com amb les següents dades: 

- Nom del grup 

- Breu presentació del grup 

- Correu electrònic i telèfon de contacte 

- Enllaç a cançó o vídeo 

- Web o xarxa social 

- Logotip i foto del grup (per poder aparèixer al cartell de les Ulé Barraques Riudoms 2018, 
en cas de ser els guanyadors) 

2. Els grups es podran inscriure fins al 4 de maig de 2018. 

3. Tots els grups inscrits seran publicats al Facebook de la Comissió de les Ulé Barraques 
Riudoms. Del 7 de maig al 25 de maig, i mitjançant la mateixa xarxa social, “el poble” podrà votar 
el grup que prefereixi. Els tres grups més votats seran els finalistes. 

4. D'entre els finalistes, la Comissió de les Ulé Barraques Riudoms 2018 escollirà el grup 
guanyador, que tocarà en l’edició d’enguany de les Ulé Barraques Riudoms 2018. 

5. El veredicte del concurs, que haurà de ser avalat i auditat per la Comissió de les Ulé Barraques 
Riudoms, s’anunciarà a la pàgina web i xarxes socials de l'Ajuntament de Riudoms i de la Comissió 
de Barraques Riudoms entre el 28 de maig i l’1 de juny de 2018. El grup guanyador rebrà 200 € 
perquè pugui cobrir les seves despeses. 

6. La Comissió Ulé Barraques Riudoms proveirà al grup guanyador tot l’equip tècnic necessari per 
al desenvolupament de la seva actuació. (Cal enviar un rider quan signin l’acord) 

7. La Comissió Ulé Barraques Riudoms proveirà al grup guanyador servei de càtering i vestuaris. 

8. La Comissió Ulé Barraques Riudoms inclourà el grup guanyador al cartell general de les Ulé 
Barraques 2018. 

9. El grup guanyador haurà de signar un acord d’actuació amb la Comissió de les Ulé Barraques 
2018. 
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10. El jurat, en cas que detecti alguna irregularitat en el sistema de votacions d'algun grup 
participant, es reserva el dret de poder desqualificar-lo del concurs. 

11. El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs, així com de resoldre qualsevol imprevist 
no contemplat en aquestes bases de forma inapel·lable. 

        12. Per a més informació: ulebarraquesriudoms@gmail.com 

 

 

Riudoms, abril de 2018 

Comissió de Barraques de Riudoms 


