«La Formiga»
arriba al
número 100!

Envia’ns un
booktube i
et regalem
un llibre

Participa en el concurs de booktubes!
«La Formiga» acompanya el públic
infantil en el descobriment de la
lectura i la seva màgia, a través
de llibres divertits i amb un gran
potencial educatiu complementats
per propostes didàctiques.

Animallibres ha posat en marxa un concurs
de booktubes per celebrar amb els lectors i
lectores el títol número 100 de la col·lecció.
L’editorial regalarà un llibre per cada vídeo
i lliurarà tres premis especials amb un valor
total de 400 €!

Bases i condicions
1. C
 oncurs adreçat a alumnes de primària.
2. T ermini de participació del curs 2018-2019: fins al 24 de maig de 2019.
3. E ls vídeos es penjaran al canal de YouTube d’Animallibres. S’han de fer arribar a l’adreça electrònica
info@animallibres.cat. Cal fer-hi constar les dades de la persona responsable del contingut (nom
i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte).
4. E l llibre recomanat ha de ser un títol de la col·lecció «La Formiga».
5. E n el cas que siguin menors d’edat, el vídeo s’ha d’enviar amb una autorització de drets d’imatge,
correctament signada i emplenada, a la mateixa adreça electrònica del punt 3. Pots descarregar-ne
un model aquí.
6. L a durada màxima de cada vídeo és de 3 minuts i es pot fer servir qualsevol dispositiu de gravació
(càmera de vídeo, càmera fotogràfica, telèfon mòbil, tauleta tàctil...) en posició horitzontal.
7. L ’editorial es reserva el dret de no publicar aquells vídeos que no reuneixin els requisits d’adequació.
8. L es dades de les persones que hi participin o de qui les representi seran incloses en un fitxer, propietat d’Animallibres, que s’usarà per fer-los arribar el llibre.
9. L a participació implica la cessió a Animallibres dels drets d’imatge per a la difusió i la reproducció
dels vídeos a través de canals i xarxes socials.
10. E ls premis són els següents:
a. Premi directe d’un llibre de la col·lecció «La Formiga» per cada vídeo enviat (campanya limitada
fins a un màxim de 1.000 llibres).
b. Tres premis especials, que es lliuraran el 31 de maig de 2019:
		 i.	Premi a la participació. El centre que compti amb més vídeos penjats al canal de YouTube
d’Animallibres, rebrà un lot de llibres de la col·lecció «La Formiga» valorat en 200 €.
		ii. P
 remi del públic. L’alumne/a que protagonitzi el vídeo més vist del canal de YouTube d’Animallibres, rebrà un lot de llibres de la col·lecció «La Formiga» valorat en 100 €.
		 iii.	Premi a l’originalitat. L’alumne/a que protagonitzi el vídeo més original entre els penjats al
canal de YouTube d’Animallibres rebrà un lot de llibres de la col·lecció «La Formiga» valorat en
100 €. El booktube més original serà elegit per un jurat format per tres persones de l’editorial.
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