CONCURS JUVENIL DE FOTOGRAFIA 2018
“CARDEDEU ÉS SALUT”
L’Ajuntament de Cardedeu juntament amb el Centre d’Atenció Primària Can Borràs estableixen, mitjançant les
bases que a continuació es relacionen, els punts sobre els quals es regirà el concurs juvenil de fotogràfica 2018
“Cardedeu és salut” a la xarxa social Instagram: #salutcardedeu18.
OBJECTE
El concurs de fotografia “Cardedeu és salut” consisteix en la publicació de fotografies amb l’etiqueta
#salutcardedeu18 a la xarxa social Instagram. Les fotografies han de recollir imatges preses a Cardedeu
durant la Setmana de la Salut 2018 i han de respondre a la pregunta “Què és per tu la Salut?”.
DURADA DEL CONCURS
El concurs s’iniciarà el dissabte 7 d’abril a les 10h i s’acabarà el dijous 12 d’abril a les 24h. Les fotografies
que entrin fora del període establert no seran acceptades.
FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions
d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
Les persones participants hauran de:
•
•
•
•

Realitzar una, o més, fotografies que responguin a la pregunta “Què és per tu la salut?”.
Posar un títol a la fotografia.
Etiquetar la fotografia amb el tag #salutcardedeu18.
Publicar la fotografia a la xarxa Instagram, mitjançant el seu usuari.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres
usuaris sobre les fotografies que hi participin.
CARACTERISTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:
• Ha sigut feta a Cardedeu durant la Setmana de la Salut 2018.
• Ha sigut feta pel participant i és obra original seva.
• No té cap contingut violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques
anteriors, o que puguin ser ofensives contra persones, entitats o institucions.
L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte a l’incompliment de la persona participant de
qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol
responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants dels
concurs de les bases presents.

PREMIS
S’estableixen 5 premis d’igual categoria. Cada un dels premis inclourà:
• Dues entrades puntuals al GIM10.
• Un val per a consumir 2 còctels sense alcohol a l’establiment Goffik’s.
• Dues entrades per assistir a l’espectacle Estratègies a càrrec d’Artescena que es representarà al Teatre
Auditori de Cardedeu els dies 21 o 22 d’abril.
• Dues entrades per assistir a una projecció a L’Esbarjo (temporada 2017-18)
Els premis s’anunciaran i s’entregaran el divendres 13 d’abril a les 21h a la Pl. de la Dona Treballadora en el
marc de la Festa jove de la Setmana de la Salut. En cas que la persona premiada no sigui present en el moment
de l’entrega de premis podrà passar a recollir-lo per La Fusteria (C/Llinars, s/n) de dilluns a divendres de 16 a
19h. Les fotografies premiades, igual que el llistat de les persones guanyadores es publicaran al web de
l’Ajuntament de Cardedeu(www.cardedeu.cat) i de La Fusteria(www.lafusteria.org). a partir del 16 d’abril.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques entre 12 i 18 anys que no hagin estat
implicades en la preparació d’aquest concurs.
L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les
decisions interpretatives que en realitzi el jurat.
JURAT
El jurat estarà compost per un/a tècnic/a de la regidoria de salut, un/a tècnic/a del Museu Tomàs Balvey i un/a
sanitari/a en representació del CAP Can Borràs. Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.
En jurat en la seva deliberació valorarà:
•
•
•
•

El concepte de salut que transmet la imatge.
La singularitat de la imatge en relació al municipi.
La originalitat de la imatge presentada.
La qualitat de la imatge presentada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Les persones participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Cardedeu, sense exclusivitat i sense limitació
temporal, el permís d’explotació de les imatges que s’hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la vigent
llei de propietat intel·lectual. Inclosa la seva explotació a la xarxa d’internet, amb finalitats promocionals,
comercials i/o publicitàries o d’anàloga naturalesa pròpies de l’Ajuntament de Cardedeu.

