
   
BASES DEL CONCURS ORGULLOSAMENT DRAG 2021

1. INSCRIPCIÓ

La inscripció es durà a terme a través d’un càs ng en què els/les aspirants hauran d’enviar un vídeo amb una
duració màxima d’un minut amb el seu nom ar s c, lloc de procedència i una breu actuació via WhatsApp al
telèfon 605 59 34 12, amb data màxima de 30 de juny de 2021.

Posteriorment, totes les actuacions estaran disponibles a les xarxes socials de l’Associació Únic de l’1 al 8 de
juliol, on es comptabilitzaran les interaccions rebudes com a vots rebuts. Els més votats seran els classificats
per par cipar a la gran gala Orgullosament Drag del 17 de juliol.

2. PARTICIPANTS

Hi podrà par cipar tota aquella persona interessada. En el cas de ser menor d’edat,  caldrà  adjuntar una
autorització firmada per part dels seus tutors.

Les persones par cipants de la gala només podran dur una persona d’acompanyant, de la qual s’hauran de
facilitar les seves dades per a la seva iden ficació.

3. DESCRIPCIÓ DE LA GALA

L’ordre d’actuació dependrà de la puntuació ob nguda al càs ng de les xarxes socials, on les interaccions
rebudes marcaran l’ordre de prioritat de les actuacions (manco interaccions: primer a actuar, etc.).

Les caracterís ques de les actuacions són les següents:

- Les actuacions no podran superar en cap cas els 3 minuts. 
- Han de ser individuals (sense ballarins).
- No es pot emprar cap pus d’efecte pirotècnic, torxes, veles, ni animals.
- No es permet atemptar contra la dignitat de les persones.

4. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Els par cipants seleccionats per prendre part a la gala hauran de respectar les següents normes:

- Puntualitat el dia de la gala a l’hora i el lloc designat.
- Entrega de l’acompanyament musical en format digital en el temps que es requereixi
- Exceptuant el moment de l’actuació, obligació de l’ús de la mascareta.

5. JURAT I VALORACIONS

L’Associació Únic designarà com a jurat  quatre  persones rellevants, i es valoraran els següents ítems amb
una puntuació de 0 a 10 punts:

- originalitat
- coreografia
- vestuari
- imatge global de l’actuació

6. PREMIS

Premi de 800 € pel par cipant guanyador del  concurs ORGULLOSAMENT DRAG 2021 a càrrec de l’associació
ÚNIC. 


