CONCURS DE FOTOGRAFRIA A INSTAGRAM:
#bossa100civica
Bases reguladores del concurs
Presentació
Durant aquest curs 2016-17 us vam entregar una
bossa 100% Cívica al moment de fer la matrícula, i
ens fa molt contents veure que us acompanya tot
sovint quan veniu al Centre Cívic! Però volem
saber si també sou 100% cíviques en el vostre dia a
dia i per això us proposem un concurs fotogràfic on
lluïu les bosses arreu on aneu!
Ara tens l’oportunitat de guanyar un taller anual
gratuït pel curs 2017-18 si participes al concurs de
fotografia a Instagram tot lluint la teva bossa 100%
cívica quan vas de passeig, en bici, de compres, de
festa, de “postureo”,... Fes-te la foto quan vulguis
però amb la bossa 100% cívica!!!
Recorda a publicar la teva foto amb l’etiqueta
#bossa100civica i a fer-te seguidor del compte del
Centre Cívic de Porqueres @civic_porqueres si
encara no ho ets! El termini per publicar les
fotografies serà del 2 de juny a les 17h fins el 22 de
juny a les 24h.
Condicions
Aquelles fotografies que es publiquin fora del
termini establert, que no incorporin l'etiqueta
definida, o bé, que no siguin accessibles
públicament, seran descartades.
Es pot presentar una fotografia per cada perfil
d’Instagram.
Les fotografies hauran de ser originals i han de ferse a partir d'un dispositiu mòbil.
El concurs és gratuït.
En relació amb la participació de persones menors
d'edat, seran els pares, mares o tutors legals els
únics responsables de controlar i assistir els
menors en la navegació per la xarxa social i
d’habilitar qualsevol mitjà necessari de vigilància

parental. El Centre Cívic de Porqueres, com a
entitat organitzadora, no admetrà cap reclamació
en relació a aquest tema.
Si a la fotografia guanyadora hi apareixen menors
d’edat, el guanyador haurà de tenir el
consentiment dels tutors legals.
El Centre Cívic de Porqueres, en cap cas no
assumirà
aquesta
responsabilitat
ni
les
conseqüències que se’n puguin derivar.
Difusió de les fotografies
La utilització de l'etiqueta #bossa100civica implica
l’acceptació de les bases que regulen aquest
concurs.
Les fotografies podran ser emprades per part del
Centre Cívic de Porqueres sense fins comercials en
els materials gràfics, impresos o digitals que edita
la pròpia entitat per a il·lustrar la seva activitat
(memòries, fulletons, web, etc).
El Centre Cívic de Porqueres es reserva el dret
d’emprar les fotografies en altres activitats de
producció pròpia (exposicions, mostres, llibres,
etc.). En aquest cas es notificarà als concursants
que hagin presentat les fotografies i es demanarà el
permís per al seu ús.
Premi
S’escollirà 1 únic premi triat pel jurat:
El jurat, format pel personal del Centre Cívic de
Porqueres: Galderic Sanmartí i Eugènia Angelats;
la Regidoria de Cultura: Elisa Teixidor i la fotògrafa
professional Irene Serrat.
El jurat centrarà la seva valoració en l’originalitat i
la qualitat de la fotografia.
El premi del guanyador consisteixen en cursar un
Taller Anual en la temporada 2017-18 de manera
gratuïta durant un any.
No es pot aplicar en els tallers de comunicació i
audiovisual.
La matrícula no s’inclou dins el premi.

Comunicació amb els guanyadors
A partir del 26 de juny, s’avisarà la persona
guanyadora amb un missatge (comentari) a la seva
fotografia. El guanyador s’haurà de posar en
contacte amb el Centre Cívic de Porqueres per tal
de facilitar les seves dades personals i per fer
arribar una còpia digital de la fotografia premiada,
que haurà de tenir la màxima resolució possible.
El nom de la persona guanyadora es farà públic a
les xarxes socials i a la web. La persona premiada
podrà escollir el taller anual del 4 al 22 de
setembre prèvia consulta de disponibilitat de
places.
Avís legal
En el cas dels menors d’edat, segons l’article 14 del
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció
de dades de caràcter personal, s’estableix que “es
podrà procedir al tractament de les dades dels
majors de catorze anys
amb autorització dels pares o tutors legals”.
La participació al concurs mitjançant l'etiqueta
#bossa100civica implica que el Centre Cívic de
Porqueres té permís per contactar amb la persona
premiada, a partir de la publicació d'un comentari a
la seva fotografia.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, les dades de la persona guanyadora no
s’incorporaran a cap fitxer de la Generalitat de
Catalunya.
El Centre Cívic de Porqueres declina tota
esponsabilitat legal sobre el contingut de les
fotografies. Els autors són els únics responsables
legals del document i del seu contingut.
La participació en aquest concurs implica
l’acceptació d’aquestes bases i de les normes d’ús
de Instagram. Podeu consultar-les a
http://instagram.com/legal/terms/

Centre Cívic de Porqueres.
Dijous 1 de juny del 2017

