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CONCURS MÚSICS REC MUSIC BOX 
 
 
Bases de participació  
 
 

1. Des de Recstores, SL, es convoca un concurs obert a estudiants de música o músics 

amateurs de tot Catalunya que vulguin tocar al Rec.0. 

2. Els músics han de ser amateurs, no professionals. 

3. S’hi poden presentar músics solistes o en formacions fins a tres membres. 

4. Els músics han de tenir repertori  suficient per poder fer un concert de 50 minuts. 

5. Els músics han de tenir disponibilitat horària per actuar a les tardes els dies 6, 7, 8 i 9 

de novembre. 

6. Els músics poden participar-hi enviant un correu a info@recstores.com amb un 

enllaç on es puguin escoltar els seus temes o adjuntar un arxiu amb tres cançons. 

També hauran de dir el nom complert i nom artístic (si és el cas) i afegir una breu 

descripció de la  música que es fa, estil, instruments, etc. Si es vol, es pot 

complementar la participació enviant una foto del músic o la formació. 

7. Es podrà participar del 15 de juliol al 30 de setembre. 

8. De totes les propostes rebudes se n’escolliran 10 que faran una actuació al Rec Music 

Box dins del festival Rec.0 (del 6 al 9 de novembre de 2019). 

9. Els 10 seleccionats es donaran a conèixer el dia 14 d’octubre. 

10. Des de l’organització es contactarà amb els guanyadors per informar-los de l’horari 

de l’actuació i ubicació. 

11. Recstores SL tractarà les dades personals facilitades pels concursants conforme a la 

legislació vigent en cada moment, garantint-ne la confidencialitat i també l’exercici 

dels drets dels usuaris. 

12. La participació en aquest concurs implica per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases 

en la seva totalitat i el criteri de Recstores SL. 

13. La participació en el concurs comporta l’autorització per al tractament de dades que 

consisteix en gestionar l’elecció dels guanyadors i la publicació del nom del músic 

guanyador a la web de Recstores SL i a les corresponents xarxes socials. 
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