
 Concurs de màscares i Disfresses Devesa-Güell 
 
Finalment aquest any i degut a la pandèmia i que no podem fer un Carnestoltes al carrer, farem un 
"Concurs de màscares i disfresses", per a gent del Barri Devesa-Güell. 
 
1-Hi haurà quatre categories: 
 
A-Caretes nens i nenes 

B-Caretes famílies ( tipus comparsa familiar) 
C-Disfresses nens i nenes 
D-Disfresses famílies ( tipus comparsa) 

 
2- Hi haurà tres premis iguals per cadascuna de les categories, però només es podrà obtenir un premi 
per categoria. Ningú pot tenir 2 premis encara que participi en més d'una categoria. 

 
3-El Jurat estarà format per membres de la Junta de l'AVV Devesa-Güell. 
 
4-Els premis seran vals de 50 euros, pels guanyadors per comprar als comerços del Barri , que 
estan adherits a l'AVV Devesa-Güell. (els podeu veure a la pàgina web avdevesaguell.cat) 

 
5- Totes les màscares i disfresses hauran de ser fetes a casa, amb material de reciclatge  que segur 
tenim per casa, en la seva major part. 
 
6- Ens heu d’enviar fotos amb les disfresses o màscares posades individualment o amb comparsa 
familiar, que es pugui veure bé la/les disfressa/es o màscara/es. 
 
7- Ho podeu enviar des del 4 de febrer fins al 18 de Febrer del 2021, al correu 
parcdevesa@gmail.com, és el correu de l’AVV Devesa-GÜELL. 
 
8-Heu d’escriure al correu el vostre nom i cognoms complert , la vostra adreça, i número de 
telèfon. 
 
9.- Protecció de dades 

 
Les dades dels participants es tractaran d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la LO 3/2018 de 
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
Cada veí del Barri Devesa-Güell que participi en el concurs, o el seu pare, mare o representant legal 
en cas de tractar-se d'un menor de 14 anys, al participar en el concurs dona el seu consentiment 
a l'AVV Devesa-Güell per al tractament de les seves dades personals per a la gestió del concurs 
regulat en les presents Bases i per publicar les fotografies que enviïn, així com els noms dels 
guanyadors, a la web de l’associació de veïns. L'autor/'autora de les fotografies publicades per l'AVV 
Devesa-Güell no podrà exigir cap retribució per aquesta publicació. 
 
La informació bàsica sobre el tractament de les dades és la següent: 

mailto:parcdevesa@gmail.com


Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA,  Passeig 
de la Devesa 1,  17001  Girona. 
Finalitat: Gestionar els concursos que realitzem i fer-ne difusió a la nostra web. 
Legitimació: El consentiment dels participants i dels seus representants legals quan siguin menors 
de 14 anys. 
Conservació: Mentre el concurs estigui actiu i durant el temps que les fotografies que enviïn els 
participants i les dades dels guanyadors romanguin publicades a la web de l’associació. 
Comunicacions: A qui accedeixi a la web de l'AVV Devesa-Güell, atès que podrà veure les 
fotografies i els noms dels guanyadors que es publiquin a la web.   
Drets: Accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos als 
articles 15 a 22 de l'RGPD dirigint-se a: parcdevesa@gmail.com 

Informació addicional: www.avdevesaguell.cat 
 
La  indicació de les dades personals dels participants tindrà caràcter obligatori per a la gestió dels 
premis. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret a l’associació a desqualificar el 
guanyador i escollir-ne un altre. Els participants seran els únics responsables de la veracitat de les 
dades comunicades a  l’associació, pel que l'AVV Devesa-Güell no serà responsable de les possibles 
falsedats o inexactituds de les dades. 
 

Gaudim el Carnestoltes a casa, participeu amb el Barri i col·laborem amb els comerciants, i
 

i 

                                                


