
I CONCURS DE REELS FALLERS 

(NO REGULAT PER ESTATUTS) 

 

 
La JLF de Xàtiva convoca el I  Concurs de Reels fallers amb les bases 

següents: 

 

1. Pot participar qualsevol faller/a de la ciutat de Xàtiva. De manera individual 

o en grup.  

 

2. El tema farà referència a les Falles i, en especial, a les de Xàtiva. 
 

3. Puja un REEL faller al teu perfil públic d’INSTAGRAM des del dia 1 de 

desembre fins el 12 de desembre a les 23:59h. 

Aquesta publicació haurà de tindre, obligatòriament, el Hashtag 

#fallesxativa i fer menció a @jlfxativa 

 

4. El vídeo haurà de ser original i inèdit, de creació pròpia de l’autor/a 

propietari/a del compte. Tindrà una durada mínima de 15 segons i màxima 

de 90 segons. No podrà vulnerar de cap manera drets de propietat 

intel·lectual i industrial. 

No s’admetran vídeos ofensius o que atempten contra els drets de terceres 

persones. Aquests, quedaran desqualificats. 

 

El perfil haurà  de ser públic, per poder visionar el reel. 

 

Es podrà presentar màxim un reel per persona participant. 

 

 

5. S’estableix un únic premi de 50€ al reel que més m’agrada aconseguisca fins 

el dia 12 de desembre a les 23.59h. 

 

6. La participació en el concurs, implica el consentiment de les persones 

participants al tractament de les seues dades per part de la Junta Local 

Fallera, a utilitzar el seu nom d’usuari per fer comunicacions, així com per 

mostrar la seua obra, amb la finalitat que persegueix l’objectiu d’aquest 

concurs. 

 

7. Les persones participants seran les responsables front a tota reclamació que 

poguera sorgir, o que terceres persones pogueren fer, respecte a 

l’originalitat, semblances o copies parcials del reel premiat. 

 



8. Totes aquelles qüestions que no estiguen reflectides en aquestes bases 

seran resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de 

Xàtiva. 

 

9.  Les bases del present concurs es poden consultar a la  pàgina web de la 

Junta Local Fallera de Xàtiva, www.fallesxativa.es 

 

10.  El lliurament dels premis tindrà lloc el dia a la Gala de la Cultura,  s’anunciarà 
amb antelació a les xarxes socials de la Junta Local Fallera. (Facebook, 
Instagram, we
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