
 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA 

(Dijous 11 de febrer de 2021) 
 

 LA RUETA virtual es durà a terme del dia 1 de febrer al dia 11 de febrer. 
 
OBJECTE:  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria de premis és fomentar la participació ciutadana i incentivar els 
infants d'Inca a continuar les activitats tradicionals de cada any tot i que la situació ens obligui a 
fer-ho amb un format diferent. 
 
 
REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: 
 
La participació és lliure i individual. Va adreçada a infants de 0 a 12 anys amb qualsevol temàtica 
o motiu de disfressa. 
 
VIA D’INSCRIPCIÓ:  
 
Per participar hauran d'enviar una foto o un vídeo de màxim 20 segons mitjançant WhatsApp 
(605 593 412) indicant el nom i l'edat de l'infant. També serà requisit indispensable fer una 
publicació, almanco a una de les vostres xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter o TikTok), 
etiquetar l'usuari del casal Sa Fàbrica i afegir l'etiqueta #ruetainca21 a la publicació. 
 
Els usuaris de les xarxes del Casal de Joves són:  
 
Facebook: @safabricacasal 
Instagram: @casal_joves_inca 

Twitter: @casaljovesinca 

TikTok: @casaljovesinca 

 
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: de l’1 de febrer de 2021 al l’11 de febrer de 2021 a les 20 h. 
 
JURAT: 
  
El jurat estarà format per membres de diferents associacions d'Inca i pels quintos '03, que 
valoraran diferents aspectes de la disfressa.  
La puntuació i valoració del jurat es farà pública el 15 de febrer a les 18 h amb els noms dels 
guanyadors. 
 
VOTACIONS: 
 
Cada una de les entitats que formen el jurat farà una puntuació del 1 al 10 punts de cada 
participació, on els ítems que el jurat valorarà per de puntuar són: 
- Originalitat 
- Elaboració 
- Diversió 
 
SORTEIG: 
 
El mateix 15 de febrer a les 18 h i en directe a través de Facebook i Instagram, farem un sorteig 
de tots els participants que no hagin tingut premi assignat per part del jurat. 
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PREMIS: 
 
 
Premis jurat: 
 
1r premi: val de 150 € Inca Prop de tu 

2n premi: val de 100 € Inca Prop de tu 

3r premi: val de 50 € Inca Prop de tu 

 
Premis sorteig: 
  

2 vals de 50 € Inca Prop de tu 

 


