
Bromera ha posat en marxa Emociona’t amb la lectura, un canal de YouTube de 
recomanacions literàries en valencià.

Bases i condicions:

1.  Els vídeos es penjaran al canal de YouTube Emociona’t amb la lectura. S’han de fer arribar a
l’adreça electrònica emocionat@bromera.com. Cal fer-hi constar les dades personals del res-
ponsable del contingut (nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte).

2.  El llibre recomanat ha de ser un títol en valencià d’Edicions Bromera o Tàndem Edicions.

3.  En el cas dels menors d’edat, el vídeo s’ha d’enviar amb una autorització de drets d’imatge, que
trobaràs al dors de les bases, correctament signada i emplenada, a la mateixa adreça electrò-
nica del punt 1.

4.  La 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 horit-
zontal.

5.  L’editorial es reserva el dret de no publicar aquells vídeos que no reunisquen els requisits
d’adequació.

6.  Les dades dels participants i dels seus representants seran incloses en un fitxer, propietat de
Bromera, que s’usarà per a fer-los arribar el llibre.

7.  La participació implica la cessió a Edicions Bromera dels drets d’imatge per a la difusió i la
reproducció dels vídeos a través de canals i xarxes socials.

8.  La promoció serà vàlida fins a un màxim de 1.000 llibres a l’any.

A més, hi haurà altres premis:

T’has emocionat llegint? 
Envia’ns un vídeo de la teua  
experiència

Premi a la 
participació

Premi del 
públic

Premi a  
l’originalitat

200 € 
en llibres

100 € 
en llibres

100 € 
en llibres



Model de cessió de drets

................................................................................................................................................................................., major d’edat, amb NIF .......................................................................... 

i domicili en ....................................................................................................................................................................., població ..........................................................................................

.............................................................................., província de .............................................................................................., i CP .............................................................................................., 

en representació del menor ..................................................................................................................................................................................... i domicili en 

....................................................................................................................................................................., població .....................................................................................................................................

................................................................................, província de .............................................................................................. i CP ...............................................................................................

MANIFESTA

Primer: Que el menor intervé en un vídeo del projecte de lectura Emociona’t que es publicarà al 
canal de YouTube Emociona’t amb la lectura. Les imatges seran difoses a través de tots els canals 
d’Edicions Bromera (pàgina web, xarxes socials...), així com en possibles esdeveniments relacio-
nats amb Edicions Bromera. 

Segon: Que cedeix i transmet a l’empresa esmentada més amunt els drets d’imatge i de veu.

Tercer: El sotasignat es responsabilitza davant de Bromera i davant de tercers de qualsevol recla-
mació que es puga originar amb motiu d’aquesta autorització.

Quart: Aquesta activitat està exempta de remuneració econòmica.

..................................................................................................................................................., .................................................................................................... de 20................

Signat: ................................................................................................................................




