
 

CONCURS DE PROJECTES 

 

BASES DEL CONCURS: 

 

BASE 1ª.- OBJECTE 

Aquest concurs està organitzat i gestionat per Dynamind, Ments Dinàmiques, S.L.  que 

es realitzarà a l’espai Fira Reus, amb l’objectiu d’incentivar la participació i la 

interacció dels usuaris en aquest nou esdeveniment. 

 

BASE 2ª.- REQUISITS PER PARTICIPAR 

Pot participar en el concurs qualsevol persona major de 6 anys. La participació serà 

gratuïta i es durà a terme durant el mati del dissabte, que serà quan es podran 

presentar les construccions de cada participant; allí es realitzarà el registre i 

s’acceptaran aquells projectes que compleixin tots els requisits. 

 

BASE 3ª.- PROCEDIMENT 

El termini per participar en el concurs començarà el dissabte a les 11:00 hores i acabarà 

el mateix dia a les 13:00 hores. No es tindran en compte aquelles participacions que 

es realitzin amb anterioritat o amb posterioritat a les hores assenyalades 

anteriorment, encara que l'accés al recinte estigui disponible. 

 

Per participar en el concurs, els interessants poden fer-ho en una o les dos categories 

que es presenten a continuació: 

 

1. Categoria Construcció Fixa: En aquest bloc, per poder participar, s’hauran de 

presentar construccions, òbviament realitzades amb peces LEGO, relacionades amb la 

temàtica de Halloween. Totes les obres hauran d’anar acompanyades d’una etiqueta 

amb el seu títol i, si s’escau, també del títol de l’obra a la qual fan referència. 

 

2. Categoria Construcció Mecànica:  En aquest bloc, per poder participar, s’hauran 

de presentar construccions, òbviament realitzades amb peces LEGO, que contenguin 

algun tipus d’articulació mecànica que permeti algun moviment que mai podrà ser 

executat a través de motors, aparells elèctrics o quelcom semblant. Com en la 

categoria anterior, totes les obres hauran d’anar acompanyades d’una etiqueta amb 

el seu títol i, si s’escau, també del títol de l’obra a la qual fan referència. 

 

Dynamind, Ments Dinàmiques, S.L., podrà desqualificar qualsevol participació que 

pugui resultar ofensiva, contrària a la moral i bons costums, de mal gust, que vulneri 



drets de tercers o que no s'ajusti estrictament a les bases del concurs segons el seu 

propi criteri; el que el participant accepta de manera expressa. 

 

Un cop finalitzat el termini per participar en el concurs, es procedirà a la selecció de 

dos guanyadors, un per categoria, fent-se aquesta selecció en funció dels criteris 

d'originalitat, enginy i creativitat. La selecció dels guanyadors es realitzarà en el 

recinte firal i pel personal de l’entitat organitzadora de l’esdeveniment i del concurs 

(Dynamind, Ments Dinàmiques, S.L.), segons el criteri d'aquests, la qual cosa el 

participant accepta de manera expressa. Aquestes decisions preses pel personal són 

finals i no estan subjectes a discussió o reclamació. 

 

A més a més, Dynamind, Dynamind, Ments Dinàmiques, S.L., es reserva el dret a 

modificar la data de la selecció dels guanyadors sempre que concorrin causes suficients 

que ho justifiquin. 


