
GUANYA UN VIATGE A LONDRES AMB BUBU’S MOLLET 
 
 
BASES DEL CONCURS 
 
Característiques dels premis 

El primer premi consisteix en un viatge a Londres (de 3 dies, 2 nits) per a dues persones a 

realitzar abans de l’01 de desembre de 2018. 

Transport: Avió d’anada i tornada des de Barcelona o Girona, fins a Londres. 

Règim d’allotjament en hotel categoria superior. 

Els 3 finalistes obtindran un regal de consolació. 
Els finalistes i el guanyador seran entrevistats al programa radiofònic Sona Aquí de Ràdio 

Mollet (96.3 FM) 
 
Inscripcions 

És obligatori inscriure’s prèviament per a poder participar en el concurs. 

Període d’inscripcions: Del 15/02/2018 (dijous) al 06/03/2018 (dimarts) ambdós inclosos. 

Punts d’inscripció: BUBU’S Mollet (divendres, dissabtes i vigílies de festiu nit), i punts 

d’inscripció concertats en l’horari d’obertura en que aquests es regeixin. 

També des d’Internet a través dels lloc web http://www.bubus.cat o https://dj.bubus.cat  

A la inscripció s’haurà d’especificar si es vol concursar en solitari o en parella. Per problemes 

de repartició del premi, no podran participar grups de més de 2 persones a la vegada, a no 

ser que prèviament s’estigui disposat a que un d’ells prescindeixi del premi. 

Tots els inscrits, hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic bubus@bubus.cat un mínim 

de 30 minuts de música mesclada a l’organització, per a que aquesta pugui seleccionar els 

16 concursants definitius. 
 
El concurs 

Seran un total de 7 les gales en què es desenvoluparà el concurs. La primera començarà el 

divendres 09/03/2018. A partir d’aquesta inicial, totes les restants s’esdevindran en cada un 

dels divendres consecutius exceptuant el 30 de març, que el concurs descansarà 1 setmana, 

per ser Setmana Santa. Les semifinals es duran a terme els divendres 13/04/2018 i el 

20/04/2018, respectivament, i la gala final serà el divendres 27/04/2018. 

Cada participant disposarà de 25-30 minuts per a demostrar les seves habilitats. De cada 

gala s’escollirà dos participants per a què passin l’eliminatòria. Un serà escollit pel jurat i 

l’altre per recompte de vots del públic assistent. 

Hi haurà dues semifinals. A cada semifinal concursaran 4 participants per gala, i de cada 

semifinal es triarà dos finalistes. D’aquesta manera, a l’haver dues semifinals, passaran 4 

participants a la final. Aquesta, es celebrarà amb els 4 únics participants que hagin superat 

totes les eliminatòries. 

Per escollir el millor participant, a la final es farà un promig entre els vots del públic 

assistent i el jurat. 

Així doncs, el participant que obtingui major puntuació serà el vencedor del concurs i, per 

tant, se li lliurarà el primer premi. Només en el cas de que hi hagi empat de punts (ja sigui 

doble, triple o quàdruple empat) es resoldrà prevalent qui hagi obtingut més puntuació per 

part del jurat. 

Per a optar als premis, els concursants han d’assistir sense excepció a totes les gales en què 

hagin de participar. 

El guanyador, si ha concursat en solitari, se li lliurarà el premi i l’acompanyarà al viatge la 

persona que ell designi. Si els guanyadors han concursat en parella, se’ls lliurarà el premi a 

tots 2 i només si es produeix el rebuig del premi per part d’un d’aquests, en podran escollir 

l’acompanyant. 
 
Els aparells d’àudio 

L’organització posarà a disposició dels concursants una taula de mescles, uns auriculars 

professionals, un micròfon i un ordinador sistema PC degudament configurat amb software 

específic per a discjòqueis. 

http://www.bubus.cat/
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Si algun concursant vol utilitzar els seus aparells (ja sigui el seu ordinador, lector de CD o 

reproductor de disc de vinil) ho podrà fer, però sempre prèvia comunicació. 

L’organització no facilitarà la música als concursants, i seran els concursants els qui hauran 

de dur totes les cançons per a la seva participació. 

Tots els estils de música seran vàlids, però l’organització es reserva el dret a vetar-ne algun 

si això comportés a trencar l’harmonia musical del local. 
 
El jurat 

Serà format per 3 persones. Totes elles seran professionals del món de la música. 

El jurat valorarà sobretot els aspectes tècnics, però també el feedback i la interacció què els 

concursants puguin crear mentre participen. 
 
Qui no podrà participar en el concurs? 

Ni treballadors ni cap persona vinculada directament o indirectament amb BUBU’S Mollet ni 

amb cap dels patrocinadors del concurs. 

Cap altra persona que hagi participat o hagi estat involucrada en el desenvolupament i 

preparació de la promoció. 
 
Possibles problemes: 

- Si ets un dels guanyadors i no vols o no pots acceptar el premi, aquest l’obtindrà el 2on 

classificat. En el cas de que el 2on classificat tampoc vulgui o pugui acceptar el premi, el 

viatge es destinarà al 3er classificat, i així successivament fins a poder lliurar el premi. En 

cap cas es canviarà per diners en efectiu el valor dels premis del concurs. 

- Si el viatge sofreix un canvi, en quant a retard, data o overbooking de les companyies 

aèries, o en quant a canvi d’hotel, BUBU’S Mollet queda eximit de tota responsabilitat 

derivada de qualsevol 

anomalia no imputable a BUBU’S Mollet que pogués sorgir una vegada lliurat el premi. 

 


