
 

BASES CONCURSO TIKTOK DE VERÁN 2021 

Dende a Concellería de Mocidade do Concello de Allariz convida a participar a mocidade da vila 

no novo certame co que estimularán a creatividade entre a mocidade e a creación de contido 

en galego nas novas Redes Sociais. 

Poderán participar neste certame toda a mocidade maior de 13 anos, e os vídeos elaborados 

no “TikTok” serán valorados por un xurado composto por persoas recoñecidas en 

comunicación, contido audiovisual e redes sociais. Cada persoa ou grupo participante poderá 

enviar dous vídeos como máximo. 

A inscrición no certame farase vía enderezo electrónico (mocidade@allariz.gal) enviando unha 

ficha de participación cuberta e asinada, máis o vídeo realizado coa Rede Social TikTok. O 

prazo de inscrición rematará o 31 de agosto de 2021. En setembro publicaranse os tres 

gañadores vía as Redes Sociais do concello de Allariz. 

Bases e características do vídeo: 

1. Para participar no certame as persoas ou grupo de persoas deberán ter máis de 13 

anos. 

2. O 31 de agosto de 2021 remata o prazo de presentación do vídeo. 

3. A composición do xurado farase pública con antelación á resolución do concurso. Este 

xurado valorará o atractivo da creación tendo en conta aspectos como a creatividade, 

orixinalidade, a calidade lingüística, etc. 

4. Establécense tres premios de vales para gastar nas librerías do Concello de Allariz, os 

tres premios estarán outorgados polo xurado:  

a. 1º posto, 100€ 

b. 2º posto, 50€ 

c. 3º posto, 25€ 

5. As características e condición que deberán cumprir os vídeos serán os seguintes: 

a. Os vídeos presentados realizados coa aplicación de TikTok teñen que estar en 

lingua galega xa sexa de xeito oral, escrita ou musical. 

b. A duración de cada vídeo será de entre 20 e 60 segundos. 

c. Non se admitirán vídeos que promovan unha mensaxe violenta, sexista, 

denigrante ou ofensiva. 

d. Os vídeos Terán que estar relacionados coa gastronomía, cultura, tradicións, 

espazo ou calquera elemento significativo da vila de Allariz. 

mailto:mocidade@allariz.gal


 

6. Prazos e procedementos 

a. O prazo para a inscrición no certame comezará o día segunte da publicación na 

páxina web do Concello de Allariz e remata o 31 de agosto de 2021. 

b. Enviarase ao correo mocidade@allariz.gal os seguintes arquivos 

i. A ficha de participación cuberta e asinada, no caso de ser menor de 

idade será asinada pola nai/pai/titor/a legal. Esta ficha estará a 

disposición na páxina web do concello allariz.gal/mocidade/ 

ii. O vídeo co que se vai participar. 

c. A organización mandará unha confirmación da participación despois de que se 

comprobe que se cumpren todos os requisitos. 

d. Os vídeos admitidos no certame subiranse ao Instagram da Casa da Mocidade 

(@mocidadeallariz). 
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