
NORMES 
 

1. Els concursants no podran participar si no han complert tots els requisits d’inscripció o incompleixen alguna norma 
de les bases. 

2. En el moment de la seva actuació els intèrprets entregaran 1 còpia de les peces a interpretar així com  mostraran 
el seu DNI. 

3. Totes les proves seran públiques.* 
4. El jurat es reserva la facultat de declarar desert el primer premi i, si ho considera oportú, també de declarar premis 

ex-aequo. 
5. L’organització del premi es reserva el dret de realitzar enregistraments i fotografies així com de fer-les servir 

posteriorment amb fins divulgatius. 
6. L’acceptació del premi implica la participació en les activitats que d’elles se’n derivin. 
7. Els guanyadors d’una categoria no es podran tornar a presentar. 
8. El jurat tindrà la facultat d’interrompre les actuacions de les proves si ho considera oportú.  
9. Un membre del tribunal no podrà votar si algun participant és estudiant seu o ha estudiat amb ell (es farà pública 

aquesta situació en el moment de donar els resultats, si s’escau). 
10. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 
11. L’organització es reserva el dret de modificar els professors que facin la classe, en funció dels guanyadors i del 

calendari. 
12. L’entrega de premis de totes tres categories es farà el dia 12 de juliol* 
13. Cal portar el val de compra així com el DNI per obtenir el material educatiu musical a les diferents botigues. 

14. Hi ha de termini fins el 30 d’octubre de 2020 per fer efectives les compres del material educatiu. 

15. Hi ha de termini un curs acadèmic per impartir les classes (curs 2020/21) 

16. Els concerts dels guanyadors seran remunerats segons un % de la taquilla. 

17. La inscripció al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes normes. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta de 
comú acord pel comitè organitzador. 

 
*Degut al Covid19 es limitarà l’aforament de la sala segons les normatives sanitàries del moment i es valorarà 
com es farà l’acte d’entrega dels premis. 
 

NORMATIVA A SEGUIR A CAUSA DEL COVID19 

1. És obligatori l’ús de mascareta per entrar al recinte i a l’entrar a l’escenari, un cop a sobre l’escenari és recomana 
l’ús de la mascareta, però és opció del participant fer-ne ús o no. En el cas dels instruments de vent i pels cantants, 
l’organització proporcionarà una pantalla (vidre) degudament situat a l’escenari. 

2. És obligatori netejar-se sovint les mans amb gel hidrològic, a l’entrar i al sortir del recinte i del escenari. Per a 
tal efecte l’organització proporcionarà dispensadors situats en diferents punts del recinte. 

3. És obligatori mantenir la distància de seguretat en tot moment. Per aquest motiu el tradicional “pica-pica” de 
l’últim dia no es farà i es donaran el premis després d’acabar cada categoria (PIANO, CANT I MÚSICA DE CAMBRA). 

4. L’organització desinfectarà el piano (tecles) després de cada participant. Per aquest motiu entre participant i 
participant hi hauran uns 5 minuts de separació. 

5. Per tal de mantenir la distància de seguretat, l’aforament del públic queda limitat a 12 persones màxim, on serà 
obligatori l’ús de mascareta. 

6. Es cridarà 1 per 1 a tots els participants a l’entrada del recinte a l’hora convocada (no entrar al recinte sense ser 
anomenat) , on s’hauran d’acreditar (DNI) i s’acompanyaran a una sala degudament desinfectada i on es podrà 
mantenir la distància de seguretat recomanada en tot moment. En cas de que el participant sigui menor d’edat 
podrà ser acompanyat per un membre del nucli familiar. 

7. És recomanable no assistir com a públic més de dues persones acompanyants per tal de mantenir la distància 
de seguretat en tot moment. 

8. És obligatori seguir les instruccions dels membres de l’organització en tot moment per tal de mantenir les 
distàncies de seguretat. 


