
 
 

CONDICIONS CONCURS DE PENYES 

 

ENS ORGANITZADOR 

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, d’aquí en endavant 

l’Ajuntament, organitza i convoca el concurs de penyes en el marc de la celebració de la 

Festa Major 2022 del municipi de Vilanova del Camí amb l’objectiu de fomentar la 

participació en la Festa i la cohesió social dels habitants del municipi. 

 

CONDICIONS, INSCRIPCIONS I TERMINIS 

Per participar en aquesta convocatòria cal complir les següents condicions: 

- S’entén per penya el col·lectiu d’almenys 5 persones associades i agrupades sota 

un nom. 

- Els menors d’edat que participen en el concurs han de ser sempre la supervisió 

dels seus tutors. 

- Cada penya haurà de nomenar un representant major d’edat en el moment de 

la inscripció. 

- El nom de la penya s’haurà d’especificar en el moment de la inscripció i no podrà 

coincidir amb altres participants inscrits prèviament. 

- Les inscripcions s’hauran de fer presencialment o bé per correu electrònic 

(cultura@vilanvoadelcami.cat) al departament de cultura. 

- Les dates d’inscripció seran del dia 8 al 30 d’agost ambdós inclosos. 

- Un cop iniciada la festa major, totes les penyes inscrites hauran de publicar una 

fotografia de tots els integrants a través del seu Instagram o Facebook. Una 

imatge que haurà d’anar acompanyada del hashtag: #penyesFM2022VdC  

- El perfil d’Instagram o Facebook on es publiqui, haurà d’enviar la captura de 

pantalla de la publicació al WhatsApp 659 747 889, per tenir constància de la 

seva participació.  
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ACTIVITATS 

En totes les activitats i actes programats es prohibeix el consum de begudes alcohòliques 

als menors d’edat, sent responsabilitat dels representants de les penyes el control del 

fet que els menors no consumen alcohol i eximint l’Ajuntament de Vilanova del Camí de 

qualsevol responsabilitat. 

L'acceptació de les condicions del concurs autoritza a l'Ajuntament a utilitzar fotografies 

o qualsevol altre material gràfic o audiovisual que s'enregistri durant el 

desenvolupament de la Festa. 

 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí queda eximit de l'ús de qualsevol utilització no 

adequada per part de les penyes de logotips, marques, etc., que estiguin protegits per 

drets de propietat intel·lectual. 

 

El fet d’inscriure’s al concurs comporta l’acceptació de les condicions, així com 

l’acceptació de les decisions i recomanacions que es puguin formular per part de 

l’organització. 

 

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

El jurat estarà compost pels membres de la comissió de festes, la regidora de Festes, 

tècnic de joventut i la tècnica de festes. 

Cada membre del jurat valorarà de major a menor puntuació, les penyes participants, 

tenint en compte els criteris de valoració que es detallen a la normativa. 

Es valorarà les penyes amb els següents criteris: 

- Nombre d’actes assistits de la de Festa Major. 

- Membres que formen la penya. 

- El disseny i creativitat de la samarreta i altres indumentàries que complementin 

el distintiu de la penya. 

- La penya més vistosa, animada i festiva. 

 

 

 



 
 

PREMIS I VEREDICTE 

El veredicte del jurat es farà públic el dilluns dia 5 de setembre a les 19:30 h a la plaça 

del mercat i aquest serà inapel·lable. 

Premi a la penya més participativa als actes: Espatlla de pernil, formatges i lot de vins. 

Premi a la penya més original i festiva: Espatlla de pernil, formatges i lot de vins. 

Premi a la penya amb més participants: Espatlla de pernil, formatges i lot de vins. 

 

 

 

 

 

 

 

 


