CELEBRA ELS
ANIVERSARIS AMB
DANI MIQUEL
Vols que Dani Miquel actue
al vostre centre el curs que ve?
Apunta’t al repte!

Per molts anys! és el llibre-disc de Dani Miquel
per als aniversaris. Un proposta original i única
per a fer gaudir grans i menuts.

1

Cada grup d’alumnes ha d’enregistrar en vídeo una
escena d’aniversari fent servir qualsevol dispositiu
de gravació cantant la «Cançó d’aniversari» del
llibre-disc Per molts anys! (pots escoltar-la ací).
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Poden participar tots els Centres d’Educació Infantil
i Primària de la Comunitat Valenciana. Cada centre
podrà presentar un màxim de 6 treballs i la durada de
la gravació no ha d’excedir els 50 segons de duració.
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El docent serà el responsable d’enviar els vídeos
amb les dades del centre. L’obra audiovisual
s’enviarà online per wetransfer, dropbox o qualsevol
altre servei de missatgeria electrònica al correu
electrònic comunicacio@bromera.com. S’admeten
els formats:

Tots els vídeos es penjaran en el canal de YouTube
Bromera de Lletres, on el públic podrà votar fins el
20 de juny el treball que més li haja agradat. (cada
m’agrada es comptabilitzarà com un vot).
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AVI

MOV

MPG-4

MP4

H.264
(códec)

6 Les dades dels participants i dels seus

representants seran incloses en un fitxer
custodiat per Bromera, i que serà usat
únicament per gestionar el concurs.

7 La participació en el concurs comporta

l’autorització per a difondre i reproduir
els vídeos per a Bromera. Per això, és
imprescindible que el centre faça arribar
a l’editorial, juntament amb el vídeo,
l’autorització corresponent. Podeu
descarregar el model d’autorització ací.

Els autors del vídeo més votat guanyarà una
actuació del cantant Dani Miquel en el centre
escolar. La data i format de l’actuació serà pactat
entre el cantant i el centre, en funció de la
disponibilitat de Dani Miquel.

8 La participació en el concurs implica

l’acceptació d’aquestes bases per part dels
participants.

9 La interpretació d’aquestes bases serà
competència exclusiva de Bromera.

