Bases Legals del Concurs de Bandes i Cantautors/es del Mobofest 2020
BASES LEGALS PER LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE BANDES I
CANTAUTORS/ES DEL MOBOFEST 2020
1. ORGANITZADORS/ES DEL CONCURS
L’associació per la promoció musical Moviment Musical Mobofest, amb domicili fiscal al
c/Ramon Llull, 9 (07240, Sant Joan, Mallorca) i número identificatiu G16585598, organiza el
Concurs de Bandes i Cantautors/es del Mobofest 2020. Aquest concurs té la finalitat de
donar a conèixer i promocionar grups de temes originals de les Illes Balears (com a mínim,
un dels membres de la banda ha de ser nascut a Mallorca, o residir-hi).
2. TERMINIS I INSCRIPCIÓ
2.1. El concurs s’iniciarà el dilluns 13 de gener de 2020 a les 12:00 hores. A partir
d’aquest dia, les bandes i/o cantautors/es podran enviar la seva proposta musical al correu
concurs@mobofest.orgfins dia diumenge 16 de febrer a les 23.55 hores.
2.2. Per la participació al concurs és condició obligatòria envia a concurs@mobofest.org:
a. Nom del grup
b. Nom del representant del grup (a qui dirigir-se de forma habitual), telèfon i correu
c. Nombre de components del grup
d. Breu descripció del grup: trajectòria, estil,...(després apareixerà al formulari de
votació via correu electrònic).
e. Telèfon de referència
f. Una fotografia del grup (de bona qualitat, on hi figurin tots els membres)
g. Un link d’una cançó original de Youtube (no s’acceptaran altres formats)
2.3. L’inscripció al concurs es fa efectiva en el moment en què s’envia la documentació a la
qual es fa referència a l’apartat anterior, fet que implica acceptar aquestes Bases Legals.
3. REQUISITS PER PARTICIPAR AL CONCURS
Per poder participar al concurs, s’han de complir els següents requisits:
a. Ser una banda o cantautor/a amb un repertori de temes propis o originals d’una
durada mínima de 30 minuts. Només s’acceptaran temes propis.
b. Tots els membres han de ser majors de 16 anys.
c. Com a mínim, un dels membres ha de ser resident a les Illes Balears o haver-hi
nascut. Si hi ha membres de fora de l’Illa, l’organització no es responsabilitza de les
despeses de desplaçament en cap cas.
d. Es poden inscriure grups que ja s’hagin apuntat en edicions anteriors, però no
aquells que hagin guanyat el concurs anteriorment.
e. S’ha de tenir disponibilitat per tocar a Can Lliro (Manacor), dia 10 d’abril de 2020 a
partir de les 18.00 h i fins les 23.30 h, en cas d’arribar la final.
f. S’ha de tenir disponibilitat per tocar al Festival Mobofest (Sant Joan), el dissabte 22
d’agost de 2020.
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g. No estar relacionat de forma directa o indirecta amb l’organització del festival i/o del
concurs.
4. MECÀNICA DEL CONCURS I JURAT
4.1. Inscripció (De les 12.00h del 13 de gener de 2020, a les 23:55 h del 16 de febrer de
2020).
La inscripció dóna dret a accedir automàticament a la “Fase de Selecció”.
4.2. Fase de Selecció (De les 12:00 h del 17 de febrer de 2020, a les 23:55 h del 13 de
març de 2020).
Es publicarà una eina digital per tal que es pugui fer la VOTACIÓ ONLINE de les diferents
propostes musicals que s’hagin presentat. Paral·lelament, un jurat expert en matèria
musical, emetrà les seves votacions en la VOTACIÓ DEL JURAT. En aquesta fase, la
votació online tindrà un pes del 30% i la votació del jurat del 70%. Els 5 grups amb major
puntuació, passaran a la Final.
4.3. Publicació dels Resultats. Dilluns, 16 de març a les 12:00.
Via xarxes socials i de forma individualitzada, es donaran a conèixer els 5
grups/cantautors/es que passaran a la Final. Juntament a aquesta informació, es donaran a
conèixer els resultats de cada grup (explicitant la puntuació obtinguda via Votació Online i
via Votació del Jurat).
4.4. Final del Concurs de Bandes i Cantautors/es del Mobofest 2020. Divendres, 10
d’abril de 2020, a la sala de concerts de Can Lliro (Manacor).
-Els 5 finalistes disposaran de 30 minuts per interpretar el seu repertori. Entre el públic hi
haurà el jurat, qui mantindrà l’anonimat i valorarà les seves actuacions. Una vegada hagin
tocat tots els finalistes, el jurat es reunirà per consensuar la banda o cantautor/a
guanyador/a del concurs.
-Al final de l’esdeveniment, abans de les 23:55 del mateix dia 10 d’abril, se donarà a
conèixer el/la guanyador/a del concurs a tots/es els/les assistents/es a l’acte.
-L’ordre d’actuació serà aleatori i es sortejarà el mateix divendres 10 d’abril en presència
d’algun dels membres de tot/es ells/es.
-El públic assistent al concurs haurà d’adquirir la seva entrada, la venda de les quals estarà
gestionada per la sala de concerts Can Lliro, i que tindrà un preu simbòlic de 5€. Els
participants del concurs que arribin a la final no hauran d’adquirir l’entrada (rebran una
invitació per correu).
4.5. Publicació dels resultats a les xarxes. Dissabte, 11 d’abril de 2020.
Es donarà a conèixer el/la guanyador/a del concurs a totes les xarxes socials de Mobofest.
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5. PREMIS
1. Els grups finalistes, rebran un petit refrigeri i beguda cortesia de Can Lliro.
2. El premi del guanyador/a de la Final consistirà a:
a. Tocar al Festival Mobofest 2020 (Sant Joan, Mallorca), obrint l’escenari
elèctric, el dissabte 22 d’Agost de 2020, el mateix dia en què tocarà el cap de
cartell internacional.
b. Un premi de 200€ en metàl·lic, en concepte de l’actuació al Mobofest 2020.
c. Promoció via xarxes socials del Mobofest.
6. LIMITACIONS
Si es donés el cas que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en
aquest document o les dades proporcionades no fossin vàlides, la seva participació serà
nul·la, quedant exclosos automàticament del concurs.
Hi haurà un conjunt de situacions en què no es podrà participar al concurs:
a. Persones vinculades directament amb Mobofest (organitzadors i membres de la
Direcció del festival).
b. Persones físiques que participin directa o indirectament en el capital del Moviment
Musical Mobofest.
c. Qualsevol persona que hagi estat involucrada en l’organització d’aquest concurs, de
forma directa o indirecta.
d. Persones que ja hagin guanyat el concurs en les edicions anteriors.
El guanyador es farà càrrec de les càrregues fiscals o tributàries implícites en l’acceptació
del premi, així com d’altres despeses que li puguin suposar l’actuació al festival (per
exemple, el desplaçament dels membres des de fora de l’Illa, si fos el cas).
7. RESPONSABILITATS DE L’ORGANITZACIÓ
Moviment Musical Mobofest es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, de suspendre o
d’ampliar el concurs, sempre de forma fonamentada, i fent pública aquesta informació.
Moviment Musical Mobofest es desvincula totalment de les opinions, puntuacions i
qualificacions que el jurat pugui emetre respecte els grups participants. El jurat té criteri
musical i cultural suficient com per elegir de forma raonada la proposta més encertada. Tot i
que per un tema de privacitat, no es farà pública la puntuació que cada membre del jurat ha
atorgat a cada grup, sí que es donarà a conèixer qui ha estat el jurat, un cop finalitzat el
concurs, i les puntuacions que, en conjunt, el jurat presencial ha emès per a cada grup o
cantautor/a. Cada membre del jurat, elegirà a la Fase de Selecció els 3 grups que consideri
més aptes per passar a la Final, i els atorgarà una puntuació en ordre creixent de 1, 3 i 5
punts. Del conjunt d’aquests resultats sortiran els punts de la Votació del Jurat (70%). La
part percentual de cada grup respecte el total de vots rebuts de forma online donarà lloc als
puns de la Votació Online (30%). De cara a la Final, en conjunt, el Jurat haurà d’arribar a
un consens per decidir qui és el grup guanyador dels 5 finalistes presents.
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L’organització no es responsabilitza de qualsevol tipus de pèrdua, retràs, robatori o
qualsevol altre improbable succés que pugui transcórrer durant el desenvolupament del
concurs o actuació al Mobofest 2020.
8. PROTECCIÓ DE DADES
Moviment Musical Mobofest es fa responsable de garantir la privacitat de dades personals
dels participants a aquest concurs, de manera que la informació personal rebut es conserva
de forma segura en les nostres bases de dades d’accés privat i restringit.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril
de 2016, en referència a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades persones i a la lliure circulació de dades, tots els participants que accepten aquestes
bases presentant-se al concurs, accepten i donen el seu consentiment a que Moviment
Musical Mobofest pugui incorporar la informació aportada (veure punt 2.2.) a les seves
bases de dades. D’aquesta informació, les bases de dades de contacte poden ser
utilitzades per finalitats destinades a la promoció dels grups inscrits: interès d’alguna sala de
concerts en els grups participants, d’empreses que vulguin contractar o oferir-los els seus
serveis de cara a la seva promoció...
Els participants tenen dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar que es
rectifiquin o a vetar-ne el seu ús. Poden fer-ho enviant un correu a concurs@mobofest.org
,
explicant el motiu de la seva petició.
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