BASES CONCURS INSTAGRAM “MATARÓ VIU L’ESPORT 2017”
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA:
La Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró i Foto-cine Mataró organitzen durant l’any 2017 un concurs
de fotografies a Instagram.
Les fotografies poden ser d’esdeveniments esportius a Mataró o d’esdeveniments esportius celebrats fora
de Mataró en què participin esportistes mataronins i quedi reflectit l’origen mataroní en la fotografia.
Hi ha dues modalitats de concurs: General i Juvenil (menors de 18 anys).
Hi ha 2 categories:

- Esports
- Santes Esportives

2. PARTICIPANTS:
El concurs està obert a qualsevol persona física que compleixi els requisits de l’article tercer.
La inscripció al concurs és gratuïta.
Els participants en la modalitat juvenil han de ser menors de 18 anys en el moment de publicació de les
bases.
3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS:
Per poder participar en el concurs s’ha de ser seguidor de @fotocinematarouec i tenir un compte a
Instagram, el seu perfil ha de ser públic.
4. PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES:
-

-

Cada autor pot presentar un número il·limitat de fotografies.
Les fotografies s’han de pujar a Instagram
Les fotografies es poden penjar des del dia de publicació de les bases fins al 31 de desembre de
2017, seguint el següent calendari:
- Des de la publicació de les bases al 31 de desembre de 2017, amb l’etiqueta,
#mataroesport2017 o #mataroesport2017_juvenil
- Del 15 de juliol al 28 de juliol del 2017 amb l’etiqueta, #mataroesportsantes2017 o
#mataroesportsantes2017_juvenil
Fer esment al primer comentari o títol de la fotografia: @fotocinematarouec
No s'acceptaran fotografies etiquetades fora de les dates establertes.

5. FORMAT DE LES FOTOGRAFIES:
-

Les definides per l’aplicació
Es pot utilitzar qualsevol tècnica

6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS:
-

Cada mes es preseleccionarà, d’entre totes les fotografies presentades:
•
•

10 fotografies de la categoria Esports (tant poden ser de la modalitat general com juvenil) que
formaran part de les fotografies finalistes
Durant el mes de juliol coincidiran les dues categories existents i, per tant, el jurat escollirà 20
fotografies, que formaran part de les fotografies finalistes.

-

Un jurat format per persones vinculades a la fotografia, l’esport i l’art, nomenades per decret del
regidor delegat d’Esports, escollirà entre les fotografies preseleccionades, els premiats per cada
etiqueta i per cada categoria. La sessió d’elecció de les fotografies premiades serà pública, i es farà
al local social de Foto-Cine Mataró de UEC, carrer Nou, 29 de Mataró.

-

El veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert alguna de les categories o
etiquetes si cap de les propostes compleix la totalitat de les bases.

-

El jurat elevarà el veredicte al regidor delegat d’Esports de l’Ajuntament de Mataró perquè adopti
l’acord d’atorgament del premi.

-

L’organització contactarà amb els finalistes per mitjà d’un missatge a la fotografia. Els autors
seleccionats caldrà que enviïn un correu electrònic a fotocinematarouec@gmail.com amb les
següents dades: nom, telèfon, adreça, correu electrònic i si són socis d’alguna entitat fotogràfica o
federació. Disposaran d’un termini de 10 dies naturals per contactar amb l’organització, en cas de
no fer-ho se seleccionarà com a fotografia finalista la següent imatge amb més nombre de vots pel
Jurat.

-

Durant el mes de gener de 2018 l’organització publicarà les fotografies finalistes a:
www.mataro.cat/portal/ca/Esports, www.fotocinematarouec.cat i
www.facebook.com/fotocinemataro.uec

-

L’organització comunicarà els premiats via Instagram i a cada etiqueta. La Direcció d’Esports es
posarà en contacte amb els premiats a través de correu electrònic.

-

El jurat desqualificarà les fotografies que incompleixin les bases establertes o les que, encara que
les compleixin, vulnerin drets personals o puguin resultar ofensives o discriminatòries. El jurat es
reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació d’aquestes fotografies.

-

El jurat es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi
criteri.

7. PREMIS:

Tots els premis s'adjudicaran dins de les 25 fotografies amb més puntuació durant el transcurs del
veredicte del jurat. Quedant exempts d'aquest requisit els participants juvenils.
-

PREMI D’HONOR a l’autor que més fotografies se li seleccionin entre les fotografies finalistes
indistintament de l’etiqueta.
300€ i TROFEU.

-

1 Premi a la millor fotografia amb l’etiqueta #mataroesport2017
150€ i TROFEU.

-

1 Premi a la millor fotografia amb l’etiqueta #mataroesportsantes2017
150€ i TROFEU.

-

Premi JUVENIL a la millor fotografia CORRESPONENT A QUALSEVOL ETIQUETA.
150€ i TROFEU.

Durant el transcurs de la Nit de l’Esport 2018, es farà un reconeixement a tots els premiats en aquest
concurs i es lliurarà un diploma commemoratiu.
8. LLIURAMENT DE PREMIS:
El lliurament de premis es realitzarà el dia de la inauguració de l’exposició de les fotografies.

9. EXPOSICIÓ i PUBLICACIÓ
Les fotografies finalistes s’exposaran al públic al llarg del primer quadrimestre de l’any 2018 en un lloc i
dates a determinar.
Les fotografies finalistes i premiades també es publicaran a
- www:mataro.cat/portal/ca/Esports
- A Instagram: @fotocinematarouec
www: fotocinematarouec.cat
10. DRETS SOBRE LES IMATGES, PROTECCIÓ DE DADES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
-

Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè Foto-Cine Mataró i la
Direcció d’Esports del Ajuntament de Mataró puguin publicar-les en qualsevol dels canals de
comunicació i difusió que sigui necessari.

-

La participació en el concurs suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar les
fotografies amb finalitats esportives, i sempre fent constar el nom de l’autor.

-

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els
continguts i comentaris que es publiquin en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta
d'usuaris d’ Instagram i altres xarxes socials.

-

Els participants al concurs manifesten i garanteixen que són propietaris del contingut publicat a
través d’Instagram o, en cas contrari, tenen els drets d’atorgar els drets i les llicències pertinents.

-

Els participants al concurs amb la publicació de les fotografies manifesten que el seu contingut no
viola, ni infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent els drets de privadesa, drets de publicitat,
drets d’autor, marca registrada, etc. i respecten tota la normativa de propietat intel·lectual i seran
responsables de totes les reclamacions sobre drets d’imatge i de propietat intel·lectual que hi puguin
haver.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
-

La participació en el concurs pujant les fotografies a Instagram amb les etiquetes del concurs
significa l’acceptació d’aquestes bases.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu
consultar al instagram.com/legal/terms.

DISPOSICIONS FINALS
-

L’organització no es fa responsable del contingut publicat, només serà responsabilitat del
participant.

-

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic,
servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui
produir-se.

-

Tot el que no estigui previst en aquestes BASES serà resolt per l’organització.

