REFRESH 2019 - Concurs de Talents programa d’estiu Canal Reus TV
Iniciatives de Televisió S.L, d’ara en endavant Canal Reus TV, organitza un concurs
de talents en el marc del programa d’estiu “Refresh” que s’emetrà de Juliol a
Setembre del 2019 per antena i internet.
Objectiu
L’objectiu principal es donar a conèixer els talents dels ciutadans en qualsevol
modalitat artística, buscant l’entreteniment per sobre de la competició.
Qui pot participar?
Qualsevol persona no professional que consideri que té un talent i vol compartir-lo
amb l’audiència del programa: música, humor, màgia, dansa, imitacions, malabars,
habilitats físiques, esportives etc...
No hi ha restricció d’edat. Els menors d’edat hauran de portar signat un
consentiment dels tutors legals que proporcionarà Canal Reus TV.
Inscripcions
La inscripció és gratuïta. Tots els interessats a participar hauran de complimentar el
formulari que trobaran a canalreustv.cat abans del 24 de juny del 2019
Característiques de l’actuació
Els participants disposaran d’un màxim de 5 minuts (o el temps que determini
l’organització) per realitzar la seva actuació. Cada participant haurà de portar tot el
material necessari per la seva actuació i caldrà especificar-ho a la inscripció. Canal
Reus TV es reserva el dret a no acceptar actuacions que puguin comportar riscos o
dificultats tècniques.
No s’admetran actuacions amb contingut racista, homòfob, discriminatori o
insultant de cap forma
Enregistraments
Les actuacions de la primera fase es gravaran entre l’1 i el 7 de juliol del 2019.
Caldrà assistir al dia i l’hora assignada per Canal Reus TV per tal de poder
participar.
Els 10 finalistes gravaran la fase final la darrera setmana d’agost

Selecció prèvia
Canal Reus TV es reserva el dret de realitzar una primera selecció entre tots els
inscrits per motius de disponibilitat temporal, tècnica o altres que es considerin
oportunes.
Guanyador
El guanyador/a es comunicarà en el darrer programa del Refresh 2019.
El guanyador/a serà escollit pel jurat del programa , la seva decisió serà
inapel·lable.
Aquest jurat el conformaran un representant de Canal Reus TV, un representant del
Centre Comercial Pallol i una persona del món de l’espectacle.
Premis ( provisionals )
GUANYADOR
1 ulleres de sol Ray Ban ( gentilesa Free Glasses). Un mes gratüit a l’acadèmia
Buenafuente's Actors.1 àpat per a 2 (No Diguis Mai Blat). 20% de descompte al
Gas gas
2n i 3r FINALISTES
1 ulleres de sol Arnette (Free Glasses) . 20% de descompte al Gas gas
Drets d’imatge
Els participants accepten cedir l’enregistrament i l’ús de les seves actuacions a
Canal Reus TV per tal de fer-ne difusió tan per antena com per internet.
Altres
Canal Reus TV es reserva el dret de cancel·lar el concurs així com d’editar o
modificar la durada de l’actuació enregistrada per motius de producció.

