
BASES PARTICIPACIÓ EN EL «II FREESTYLE D'ALMUSSAFES»

1. La finalitat d’aquesta activitat és el foment de la creativitat musical a traves de la disciplina del FREESTYLE per mitja d’un concerts i
batalles en la localitat d’Almussafes així com ser una trobada de persones per relacionar-se en aquesta modalitat artística.

2.   El «II FREESTYLE ALMUSSAFES» es realitzara en dia 4 de desembre a les 17:30 fins les 21:00 en l'explanada del Centre Cultural
d’Almussafes

3. Podran participar en la trobada tots i totes els/les joves  entre 12 anys complits i 35 a data de finalització del termini de presentació de la
documentació.

4. La participació podrà ser de dos formes:

A-. Modalitat Batalla
B-. Modalitat Concert

5.  Les característiques de les modalitats son:

A- Tipus de format:

A.1-. Modalitat Batalla. Serà en forma de 2 persones contra 2 en forma d'eliminació,amb una actuació d’un màxim de 5 minuts
quedant sols un finalista i un semifinalista.

A.2-. Modalitat Concert. Serà en forma mini concert-exhibició amb un màxim de 5 minuts i no tindrà caràcter de campionat. I podrà
ser de forma individual o amb grup.

B-. Nombre de persones

B.1.- Modalitat Batalla. Serà de 2 persones contra 2 en forma d'eliminació.

B.2-. Modalitat Concert. Serà de forma individual on grup.

C-. Temps per modalitat. Ambdós modalitat tindran un màxim de 5 minuts per actuació.

D-. Una persona podrà inscriure’s en les dos modalitat

E-. Criteris, en la modalitat de batalla, per la seleccionar el passe a la següent. La dinàmica consisteix a batre a l'adversari amb rimes
improvisades encaixades en la base que marca el DJ.

6. Les actuacions l'actitud i el contingut de la lletra seran lliures, però en cap cas no deu concórrer discriminació, insults/burles dirigides a
qualsevol persona per raons de raça, sexe, religió o qualsevol altra que atempte als principis fonamentals de la persona. Així com que
fomenten o puguen incitar , directa o indirectament, a l'ús de drogues, alcohol o tabac o que realitzen apologia del consum de les mateixes o
del terrorisme.

7. Les inscripcions per participar en la trobada. Les característiques son

7.1 es realitzaran presentat la documentació que a continuació es detalla  fins el dia 4 de desembre a les 17:00:

-. Full inscripció, on constaran les dates del participant i la informació relativa a les modalitats a participar

-. Full acceptació normes de participació.

7.1.1-. Ambdós full deuen d’estar signats pels participants. En cas de menors de 18 anys, aquests fulls també deu d’estar signat
per la mare/pare/tutors legals.

7.1.2-. Si els documents no estan signats, no podrà participant en aquest esdeveniment.

7.2-. Les inscripcions es podran realitzar fins les 17:00 del 4 de desembre.

7.3-. La forma de presentar la documentació podrà ser:

-. Presentant-la en el Departament de Joventut en l’edifici de l’Arrossera o be presencial fins les 19:00 del 3 de desembre.

-. Presentant-la en el lloc de realització de l’esdeveniment el mateix dia 4 de desembre fins les 17:00.

7.4-.  Al ser una improvisació, tant per la batalla com pel concert, la base (melodia sobre la qual s'improvisa),  ho ficara l’orgnització

8.  L’Organització. Estarà composta i tindrà les següents funcions:

8.1-. La selecció de les inscripcions per participar.

8.2-. Organitzar els horaris i grups per la seua distribució per la realització de les modalitats de batalles i concerts.

8.3-. Seleccionar,  segons els criteris establerts en en aquestes bases, les persones van passant de batalla en batalla.

8.4-. Qualsevol qüestió que puga sorgir pel que fa a la interpretació d'aquestes bases o imprevistos no indicats en aquestes..

8.5-. Hi haurà un Jurat format per 3 persones.

9. Criteris per a tindre en compte en la batalla:

9.1-. Per classificar-se per la següent batalla i arribar a ser finalista, es tindrà en consideració quant mes estil, mètrica i estructura tinga la
rima i al mateix moment aporte els següents aspectes:



- La sana competència entre els rivals
- La improvisació.
- El flow. Adaptar-se a la base (melodia sobre la qual s'improvisa) i no fer excessives pauses o no usar mots crossa.
- La capacitat de resposta a l'oponent contestant al que ha dit el rival.
- No repetir paraules seguides.
- La soltesa, la seguretat, la desimboltura.
- L'enginy, l'originalitat.
- Implicar el públic. Provocar ''soroll'' entre el públic.
-  No es pot tindre contacte físic amb l'oponent/adversari.
- Ficar un bon ‘punchline’ és la base per a guanyar la batalla, junt a la resta de criteris.

9.1.1 Si hi haguera un empat hi  haurà rèplica, i s'articula un altre round més amb un minut per a cada raper, o bé dos
patrons (cada dues frases de cada contendent l'adversari respon instantàniament), per a cadascun perquè la batalla siga
més dinàmica. 

9.2.- Criteris per quedar desqualificats el incompliment del punt  6 d’aquestes bases :

10. La temporalització de forma orientativa serà la següent:

17:00 Es tanca la possibilitat d’inscripció per la participació en l’esdeveniment.

17:30 Inicia la modalitat de BATALLA

19:30 Comença CONCERT

11-. A més , es realitzarà un sorteig de material didàctic  entre tots els participants.

12-. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases, així com l'autorització a l’Ajuntament a reproduir la
imatge fotografiada i/o  veu i  imatge filmada del  participant  total  o parcialment,  tenint  en compte que aquestes fotografies  o
gravacions  audiovisuals  que  s'han  pres  seran  editades,  remesclades  i  remasteritzades  amb  la  finalitat  de  utilitzar-les  pel
desenvolupament de qualsevol obra, producte i elements publicats per l'Ajuntament, en qualsevol suport, imprès o electrònic,
analògic o digital, i inclòs ser ficades a disposició del public per mitja de les xarxes de telecomunicacions, respectant sempre la
dignitat de la persona i sense  cap tipus de fi lucratiu.

13-. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i dels drets
digitals, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pel participant seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat
del que és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. El participant podrà en
tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud
dirigida al departament de joventut.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES 
PARTICIPANT

COGNOMS NOM DNI

ADREÇA C.P.: LOCALITAT

PROVÍNCIA TELÈFON E-MAIL

MODALITAT INSCRIPCIÓ:          BATALLA 2 vs 2                                                         CONCERT 
Marca el que procedisca.                                                                                                                                                                                                         

DECLARE QUE:

1. Conec i accepte les bases de participació en el «II FREESTYLE ALMUSSASFES»  a realitzar el dia 4 de desembre a les 17:30 en l'explanada del
Centre Cultural d’Almussafes.

2. Me compromet seguir en tot moment les indicacions de l'Organització i tindre una actitud  positiva per fer que l’esdeveniment siga el millor possible.

 AUTORITZE a L’Ajuntament d’Almussafes:
A reproduir la imatge fotografiada i/o veu i imatge filmada del participant total o parcialment, tenint en compte que aquestes fotografies o gravacions
audiovisuals que s'han pres seran editades, remesclades i remasteritzades amb la finalitat de utilitzar-les pel desenvolupament de qualsevol obra,
producte i elements publicats per l'Ajuntament, en qualsevol suport, imprès o electrònic, analògic o digital, i inclòs ser ficades a disposició del public
per mitja de les xarxes de telecomunicacions, respectant sempre la dignitat de la persona i sense  cap tipus de fi lucratiu.

Almussafes a _______  de   __________________ de 2021

 EL / LA PARTICIPANT                                                                                                                          EN EL CAS DE PARTICIPANTS MENORS ES  NECESSARI  LES
                                                                                                                                                               DADES  I LA SIGNATURA  DEL   PARE/MARE/TUTOR
                                                                                                                                                                NOM I COGNOMS :___________________________________
                                                                                                                                                                 DNI :____________________ TF. _____________                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                   SIGNATURA :               

                                                                                                                  SIGNATURA :                                                                                                       
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