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BASES CONCURS INTERDEEJAYS 2022
1. OBJECTE
El concurs musical de l’Intercampus es du a terme amb la finalitat de promocionar i
donar a conèixer deejays de la ciutat de Lleida.

2. PARTICIPANTS
Els participants del concurs musical hauran de seguir una sèrie de requisits:
I. Edat: les persones que participin en el concurs no poden tenir més de 35 anys.
II. Material: cada artista haurà de portar la seva taula

El personal organitzador de l’activitat facilitarà l’equip de so i il·luminació.
III. Temàtica: el concurs està adreçat a deejays.
IV. Preselecció: per tal d’evitar un colapsament el dia de l’Intercampus, els

organitzadors realitzaran una preselecció a partir d’una pista que cada artista
haurà d’adjuntar en el formulari d’inscripció.

3. INSCRIPCIONS
Les persones interessades en inscriure’s en el concurs, ho hauran de fer a través
d’aquest formulari: https://forms.office.com/r/WhxGKK5ve8
Requisit imprescindible: adjuntar una pista pròpia per tal que l’organització de la festa
pugui realitzar una preselecció.

4. CRITÈRIS PRESELECCIÓ
La preselecció dels artistes servirà per evitar un colapsament el dia de l’esdeveniment.

o Es valorarà l’originalitat de les propostes i la qualitat de la pista facilitada.
o El jurat que realitzarà la preselecció estarà format per integrants dels equip de
coordinació dels diferents Consells de l’Estudiantat de les facultats del Campus
de Cappont (CEEPS, CEFEPTS i CEFDET).

Els membres de la coordinació dels consells de l’Estudiantat es reserven el dret d’anul·lar l’esdeveniment de l’Intercampus.

https://forms.office.com/r/WhxGKK5ve8
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5. RESULTATS DE LA PRESELECCIÓ
Un cop realitzada la selecció dels deejays que actuaran i participaran en el concurs
del dia de l’Intercampus, l’organització de l’esdeveniment es posarà en contacte amb
les persones incrites.

6. ELECCIÓ DEL DEEJAY GUANYADOR DEL CONCURS
L’elecció de la persona guanyadora sorgirà de dues votacions, que realitzaran els assistents
al concert (vot / jurat popular) i els coordinadors dels Consells de l’Estudiantat de les tres
facultats del Campus de Cappont (jurat).

Els assistents als concerts podran votar de manera virtual mitjançant un formulari que se’ls
facilitarà el mateix dia de la festa.

El jurat seguirà una rúbrica d’avaluació on es valorarà la originalitat, la posada en escena i la
qualitat musical de l’actuació, entre d’altres.

En cas d’empat, la persona que resultarà guanyadora serà aquella que hagi rebut mes vots
per part del jurat popular.

El vot popular tindrà un pes del 65% i el vot del jurat tindrà un pes del 35%.

7. PREMI
La persona guanyadora del concurs podrà tocar de manera remunerada (200€) a
l’escenari principal de la Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, que
es realitzarà el 28 d’abril del 2022 i tindrà lloc al mateix Campus de Cappont.
Així mateix, es farà difusió de l’actuació dels participants pels diferents canals
comunicatius.
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8. L’INTERCAMPUS. DATA I LOCALITZACIÓ.
L’intercampus tindrà lloc el dijous 24 de març del 2022, al Campus de Cappont de la
Universitat de Lleida.
***Per a més informació podeu contactar-nos per correu electrònic
(ce.activitats@udl.cat) o via Instagram (@FestesUdl).

9. DISPOSICIÓ FINAL
Primera. Entrada en vigor de les bases de l’Intercampus.
Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació.
Segona. Interpretació.
L’organització de l’Intercampus serà l’únic organ competent per a interpretar aquest
reglament davant de qualsevol conflicle o disputa.

mailto:ce.activitats@udl.cat

