BASES DEL CONCURS SISTEMA DE PUNTS
LA RECICLÀ 2019
1. Qui ho organitza
Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar el reciclatge de
residus d'envasos de vidre a Espanya. *Ecovidrio, Societat Ecològica per al
Reciclatge dels Envasos de Vidre CIF: G-81312001.
2. Objectius del concurs
El concurs es realitza amb l'objectiu de premiar a les Comissions Falleres que més
promocionen, comuniquen i s'involucren amb La Reciclà.
3. Participants
Podran participar en la campanya totes les comissions falleres de les àrees de
València, Mislata i Burjassot que pertanyen a Junta Central Fallera.El concurso de
sistema de puntos dará comienzo el día 23 de febrero y se prolongará hasta el 28
de marzo.
4. Quan
El concurs de sistema de punts donarà començament el dia 23 de febrer i es
prolongarà fins al 28 de març.
5. Com participar
S'han d'enviar tots els comprovants al correu: info@larecicla.com, amb l'ASSUMPTE
del correu: *CONSURSO PERLES DEL TÚRIA LA RECICLÀ FALLA, NOM DE FALLA i
NÚMERO X (enumerant cada correu amb cada comprovant que es remeta).
Els missatges compartits han d'anar etiquetatges amb l'etiqueta #LaReciclà, han de
tindre un perfil públic i es comptabilitzaran: les publicacions en *fanpage de
Facebook de la comissió, els tuits en perfil públic així com les publicacions en
Instagram també aquest últim amb perfil públic de la comissió. No tindran validesa
les publicacions sense l'etiqueta #LaReciclà així com aquelles realitzades des del
perfil personal d'un membre de la comissió.

6. Criteri guanyador
Els ítems que es comptabilitzaran en el sistema de punts són els següents:
• Compartir en les Xarxes Socials de la comissió, les fotos i vídeos de la campanya
(40 punts per cada publicació).
• Produir una escena en el monument faller que evidencie la conscienciació amb el
reciclatge (50 punts)
• Remetre una foto amb l'anunci de Ecovidrio publicat en el Llibret de la Falla (40
punts).
• Compartir per whatsapp la campanya, pujant fotos i vídeos (10 punts per cada
publicació).
• Remetre una foto de l'estendard integrat en el monument, els dies principals de
la festa: 16, 17, 18 i 19 març de 2019 (20 punts)
• Remetre una foto del contenidor de rodes que facilita *Ecoviodrio a la comissió,
amb el vinil de la campanya La *Reciclà.
• Per criteris de difusió de valors mediambientals, defensa de la sostenibilitat;
fomentar la minimització, la separació en origen i la recollida selectiva de residus;
i incentivar el reciclatge de residus d'envasos, etc.. Ecovidrio proporcionarà 20
punts extres a la comissió.
7. Elecció del guanyador
Es realitzarà un rànquing amb les comissions falleres participants i les 10 Falles que
obtinguen més puntuació rebran el premi. En cas que hi haja un empat i més de 10
Falles tinguen la mateixa puntuació, es procedirà a realitzar un sorteig. El
lliurament del premi es farà de manera pública (data i lloc encara pendent per
determinar) en un acte en el qual estaran presents les comissions que hagen
participat.
Premi
El premi que rebran les 10 comissions guanyadores serà:
• Les Perles del Túria, unes insígnies fetes amb vidre reciclat.

8. Disposicions complementàries
No estaran permesos comentaris o imatges el contingut de les quals es considere
inadequat, que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren
vulnerar drets de terceres persones.
Ecovidrio es reserva el dret a eliminar aquestes publicacions i fins i tot a
desqualificar a les comissions participants que publiquen continguts ofensius.
La participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de totes les
seues condicions, les que es troben contingudes en aquestes Bases i qualsevol
imprevista serà resolt a criteri del consell regulador de *Ecovidrio.
Les bases legals del concurs poden ser consultades en www.larecicla.com en
l'apartat de “Premis”.

