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El termini perquè els federats puguin presentar els seus treballs d’aquesta iniciativa

conjunta de l’FCF i Wala finalitza avui, dissabte 12 d’octubre de 2019.

Darreres hores per participar en el primer concurs de la imatge de fons del Carnet

del Federat per a la temporada 2019-2020, una iniciativa impulsada per l’FCF i el

seu patrocinador Wala. El termini per presentar els treballs va començar el 19 de

juliol i finalitza avui, dissabte 12 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores. L’objectiu

d’aquest concurs és donar l’oportunitat anualment a les persones federades

d’intervenir activa i directament amb l’FCF per mirar de plasmar en el Carnet del

Federat la seva creació. També es pretén incentivar el col·leccionisme dels Carnets i

fomentar, al llarg del temps, les possibilitats d’utilització d’aquest carnet. Cal destacar

que el concurs s'ha allargat una setmana més a causa de l'èxit de participació que està



tenint.

Hi haurà dos tipus de participants:

Els primers seran: qualsevol persona federada que enviï un treball

a concursar. Aquestes persones han de tenir en vigor la seva afiliació a

l’FCF 2019-2020, i formalitzar la seva participació signant, a través del

Portal, l’acceptació de les bases de manera voluntària. Pels participants

menors d’edat serà imprescindible, a més, signar l’autorització paterna o

materna, o del tutor legal.

El segon tipus de participants seran: aquelles persones que, un

cop s’ha fet la tria dels finalistes, entrin a votar els seus treballs

preferits en funció del sistema de competició, basat en eliminatòries.

Per participar en el concurs, cal accedir AQUÍ.

El sistema de competició són eliminatòries setmanals, que aniran des dels vuitens de

final fins a la gran final. Els carnets finalistes hauran de superar les eliminatòries en un

enfrontament directe amb un altre carnet. El guanyador de cada eliminatòria ho

serà en base a les votacions rebudes per les persones federades que accedeixin

al seu Portal i emetin el seu vot. Aquestes persones que accedeixin a exercir el vot

disposaran d’un vot per eliminatòria i dia. Cadascuna d’aquestes votacions diàries

correspondrà a una participació al sorteig dels vals de descompte a Wala.

Els treballs es podran presentar des del 19 de juliol al 12 d’octubre de 2019,

ambdós inclosos, fins a les 23.59 hores. El jurat, integrat per 5 membres de diferents

departaments de la Federació Catalana de Futbol, decidirà els 16 treballs finalistes

http://bit.ly/2ShQg4U


entre el 14 i el 20 d’octubre. A partir de l’endemà, 21 d’octubre, a través de la pàgina

web del Portal del Federat, totes les persones federades podran votar diàriament per

les seves opcions. El termini de votacions finalitzarà el 17 de novembre, i del 18 al

29 de novembre es comunicarà, personalment i a través del Portal del Federat, els

noms dels guanyadors.

Els premis per als guanyadors seran els següents:

1. Pel fet d’enviar algun treball que compleixi les bases del concurs i que pugui optar a

ser triat, tots els participants gaudiran de vals de regal amb 7€ de descompte a Wala.

2. Els 16 finalistes rebran la samarreta de la Selecció Catalana.

3. Els 8 que superin la primera eliminatòria rebran una pilota FutCat.

4. Els 4 que arribin a semifinals rebran una dessuadora de la Selecció.

5. Els 2 finalistes del concurs obtindran 2 entrades doble per a l’espectacle Messi10.

6. El guanyador del concurs també rebrà un val de descompte a Wala per valor de 150€

en material esportiu.

D’entre tots els participants a les votacions se sortejaran 3 vals de descompte a

Wala per valor de 50€.

Per consultar les bases del concurs, podeu fer clic AQUÍ, o bé enviar un correu

a concurswala@fcf.cat.

 

http://carnet.fcf.cat/concurs/bases-legals

