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BASES CONCURS INSTAGRAM “PREMIÀ PIRATA” 2017
L’Ajuntament de Premià de Mar amb col·laboració de l’entitat Comissió de Pirates i
Premianencs, en el procés de preparació de la Festa Major 2017, convoca un concurs de
fotografia relacionat amb la Festa Major, d’acord amb les següents bases:

OBJECTE
El concurs de fotografia “Premià pirata” consisteix en la publicació de fotografies a través
de la xarxa social “Instagram”, durant la Festa Major de Pirates i Premianencs de 2017
amb l’etiqueta #concurspirata.
NORMES DE PARTICIPACIÓ:
1. Tenir perfil públic i respectar condicions d’Instagram.
2. Els participants han de ser majors de 14 anys.
3. Realitzar les fotografies a Premià de Mar, entre els dies 5 i 10 de juliol i amb
elements

representatius de Festa Major.

4. Cal posar l’etiqueta: #concurspirata.
5. Cada concursant pot presentar un màxim de cinc fotografies diàries
6. No s’acceptaran fotografies que no hagin estat realitzades amb un dispositiu mòbil.
Tampoc s’acceptaran fotomuntatges o mosaics de fotografies.
7. Les fotografies no poden tenir contingut obscè, sexualment explícit, violent o
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ofensiu.
JURAT
Estarà format per tres membres de la Comissió de Comunicació de Pirates i Premianencs,
el regidor de cultura i un tècnic de cultura.
Tindrà en compte la qualitat, originalitat i captació de l’essència de la festa.
Podrà declarar els premis deserts.
Es reunirà un cop finalitzada la Festa Major i el dia 14 de juliol farà públic el nom dels
guanyador a través de la web, Facebook i Twitter i posteriorment, es posarà en contacte
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amb els guanyadors.
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PREMIS
-

“Premi La Ginesta”: Patrocinat per la floristeria La Ginesta, que obsequiarà al guanyador
amb un centre de flors.

-

“Premi Far d’en Roc” Patrocinat pel bar-restaurant el Far d’en Roc, que obsequiarà al
guanyador amb un vermut per a dues persones.

-

“Premi La Jijonenca” Patrocinat per la gelateria La Jijonenca, que obsequiarà amb un
pastís.

-

“Premi Llibreria Vapor Vell” Patrocinat per la Llibreria Vapor Vell, que obsequiarà amb
un llibre d’un autor local a escollir.
Els premis caduquen 90 dies naturals després de la data de lliurament dels premis.
Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els
responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels
autors originals, i es responsabilitzen de les reclamacions per drets

d’imatge, dret

reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982.
Cedeixo tots els drets de propietat de les obres presentades i autoritzo expressament a
què

l’Ajuntament

de

Premià

de

Mar

faci

ús,

pugui

reproduir,

cedir

a

d’altres

Administracions Públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en
qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar
el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del
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nom de l’autor, si el tenim, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.
Protecció de dades personals

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat.
l’Ajuntament de Premià de Mar i la Comissió de Pirates i Premianencs, adopten mesures de
seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El
termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició
i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de
Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar - Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 –
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D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza
expressament el tractament de les dades personals del perfil públic d’Instagram,
relacionades amb el lliurament de fotografies d’aquestes bases.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser
recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.
El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa
social rebre informació rebre informació del l’Ajuntament de Premià de Mar i la Comissió
de Pirates i Premianencs relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb
aquest acte.
DIFUSIÓ D’IMATGES
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu para/mare tutor/a)
dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent
per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a
aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de
comunicació (inclòs Internet).
La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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