BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA
CAVALCADA DE REIS 2019
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1. Procés d’inscripció.
1.1 S’hi poden inscriure tots els nens i nenes que el 31 de desembre de 2018 tinguin 10 o
més anys d’edat, i que estiguin empadronades a Tiana.
1.2 Període d’inscripció començarà el 26 de novembre de 2018 i finalitzarà el 14 de
desembre de 2018 .
1.3 La inscripció es podrà formalitzar presencialment a l’Ajuntament de Tiana en horari
d’atenció l públic.
1.4 Les dades mínimes que les persones interessades hauran de facilitar són les següents:
a) Nom, cognoms i data de naixement (edat), adreça , telèfon , adreça electrònica
(preferentment aquest serà el canal de comunicació)
b) Només s’acceptarà una inscripció per persona
1.5 Modalitats d’inscripcions
a) De 10 a 14 anys PATGE INFANTIL
Funcions que realitzaran: Saludaran al públic i repartiran caramels.
2. Procés de selecció i sorteig
2.1 Un cop presentada la sol·licitud de participació, s’assignarà a la persona inscrita el
corresponent número per ordre estricte d’inscripció.
2.2 En el cas que s’hagin presentat més sol·licituds que places de participació és realitzarà
un sorteig per escollir participants.
2.3 El sorteig es farà pel sistema de número de tall (s’extraurà un únic número que
assenyalarà la persona a partir de la qual s’iniciarà el procés de selecció de les diferents
modalitats), sistema que afavoreix la participació conjunta d’aquells membres d’una
família o de col·lectius d’amics que hagin formalitzat la inscripció consecutivament.

2.4 Les persones seleccionades per participar en cada especialitat de la Cavalcada seran les
corresponents al número extret i les inscrites immediatament posteriors. L’organització
s’hi posarà en contacte (per correu electrònic o per telèfon) seguint l’ordre d’inscripció fins
a completar el nombre de participants necessaris en cada modalitat. En cas d’arribar al
final de la llista, es continuarà per l’inici.
2.5 En cas de no poder contactar-hi directament i en la mesura de les possibilitats, se’ls
deixarà missatges. Si al cap de dos dies la persona interessada no es posa en contacte amb
l’organització, es considerarà rebutjada la disponibilitat de participació.
2.6 Els resultats de la llista definitiva d’ admesos es faran públics en la web municipal a
partir del dia 27 desembre de 2018. Els dies següents s’exposaran les llistes en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Tiana.
2.7 Els inscrits no seleccionats formaran part d’una reserva per cobrir baixes i noves
necessitats i seran revisats per participar en la Cavalcada seguint l’ordre de llista indicat.
3. Participants
Les dades incorporades en les fitxes d’inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat
per l’Ajuntament de Tiana per a la finalitat indicada, en qual adopta les mesures
necessàries d’acord amb la normativa aplicable que disposa el Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD).
Les persones que participen en el procés d’inscripció poden exercir el seus drets d’accés,
rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Tiana.
4. Drets d’imatge
La signatura de la sol·licitud de participació comporta automàticament l’acceptació
d’aquesta normativa i l’autorització expressa, a l’Ajuntament de Tiana per publicar les
fotografies dels participant en tots el cartells, vídeos, web municipal i altres documents
relacionats amb qualsevol campanya o informació relacionada amb la Cavalcada de Reis, i
cedeix gratuïtament a l’Ajuntament, amb aquesta finalitat, tots els drets d’imatge
contemplats a la legislació vigent.

