BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM –
JUNY ASSOCIATIU 2017
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA:
El Servei de Projectes Transversals i Participació de l’Ajuntament de Mataró i el Grup de Foto Havana
organitzen durant el mes de juny del 2017 un concurs de fotografies a Instagram, relacionat amb les
activitats i la funció que realitzen les associacions de Mataró.
Les fotografies han d’il·lustrar les tasques de les associacions de la ciutat, ja siguin actes que les entitats
organitzen o hi participen, o bé fotografies que mostrin el funcionament intern de les entitats. A més a
més, les fotografies poden ser d’esdeveniments realitzats a Mataró o d’esdeveniments celebrats a fora de
la ciutat. En aquest cas, cal que en la fotografia quedi reflectit l’origen mataroní de l’associació.
Hi ha dues modalitats de concurs:
- Individual: on hi pot participar qualsevol persona a títol individual que disposi de compte a
Instagram.
- Col·lectiva: on hi poden participar les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró
que disposin de compte a Instagram.
El concurs té 2 categories:
- Activitat de les associacions de Mataró.
- Funcionament intern de les entitats.
2. PARTICIPANTS:
El concurs està obert a qualsevol persona física o entitat que compleixi els requisits de l’article tercer.
La participació al concurs és gratuïta.
3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS:
Per poder participar en el concurs s’ha de ser seguidor de @junyassociatiu i tenir un compte a Instagram i
el perfil ha de ser públic. En el cas de la modalitat d’Entitats, cal que l’entitat tingui un perfil propi i públic.
Les entitats participants han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró.
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 1 fins al dia 30 de juny de 2017, no participaran al
concurs les fotografies etiquetades fora de les dates establertes.
En el primer comentari o en el títol de la fotografia s’ha d’esmentar: @junyassociatiu.
Les fotografies que mostren activitats de les entitats han d’usar l’etiqueta #junyassociatiu2017.
Les fotografies que tenen relació amb el funcionament intern de les entitats han de fer servir
aquesta etiqueta: #participomataro2017.

5. FORMAT DE LES FOTOGRAFIES
-

Les definides per l’aplicació Instagram.
Es pot utilitzar qualsevol tècnica.

6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS:

-

El jurat estarà format per un fotògraf professional, una persona vinculada al món de la fotografia i
un membre del Grup de Foto Havana, actuarà com a Secretari un/a tècnic/a del Servei de
Projectes Transversals i Participació, amb veu però sense vot. Aquestes persones seran
nomenades per decret del regidor delegat de Cultura i Participació ciutadana.

-

Entre totes les fotografies presentades, el jurat n’escollirà 25, que seran les fotografies finalistes.
Aquestes 25 fotografies finalistes seran tant de l’etiqueta #junyassociatiu2017 com
#participomataro2017.

-

L’organització contactarà amb els autors de les fotografies finalistes per mitjà d’un missatge a la
fotografia. Caldrà que els autors seleccionats enviïn un correu electrònic a
participacio@ajmataro.cat 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 del Jurat o del públic (en el cas de fotografia més
votada).

-

Entre el mes d’octubre i novembre de 2017, les fotografies seleccionades seran exposades als
Centres Cívics de Molins, Rocafonda, Pla d’en Boet, Cabot i Barba i a l’Espai Gatassa.

-

Durant els dies que s’exposin les fotografies, el públic podrà votar a través d’una papereta la
fotografia que més li agradi. A banda, les persones podran votar les fotografies que més els
agradin amb l’opció “M’agrada” de l’aplicació Instagram. La fotografia amb més vots populars i
“M’agrada” serà la premiada en l’apartat de «Fotografia més votada pel jurat popular».

-

La sessió d’elecció de les fotografies premiades serà pública i es farà al Centre Cívic Espai
Gatassa, c. Monserrat Cuadrada, núm. 1, el 27 de novembre de 2017.

-

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 de Cultura i Participació ciutadana de l’Ajuntament
de Mataró perquè adopti l’acord d’atorgament del premi.
-

Durant el mes de desembre de 2017 l’organització publicarà les fotografies finalistes a:
www.mataro.cat/entitats i www.facebook.com/participaciomataro.

-

El Servei de Projectes Transversals i Participació 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. CRITERIS DE SELECCIÓ:
o
o

Originalitat de la fotografia
Qualitat artística

o
o

Capacitat i claredat comunicativa
La transmissió de valors positius vinculats al teixit associatiu de la ciutat i a la participació
ciutadana.

8. PREMIS:
-

Premi a la millor fotografia presentada per una entitat amb l’etiqueta #junyassociatiu2017 de 100€.

-

Premi a la millor fotografia realitzada per una persona a títol individual amb l’etiqueta
#junyassociatiu2017 de 100€.

-

Premi a la millor fotografia amb l’etiqueta #participomataro2017 de 100€.

-

Premi a la fotografia més votada pel jurat popular de 100€.

9. LLIURAMENT DE PREMIS:
El lliurament de premis es realitzarà en el transcurs de la Nit del Voluntariat que es celebrarà l’1 de
desembre de 2017.
10. EXPOSICIÓ i PUBLICACIÓ
Les fotografies finalistes i premiades es publicaran a:
- www.mataro.cat/entitats
- www.facebook.com/participaciomataro.
11. DRETS SOBRE LES IMATGES, PROTECCIÓ DE DADES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
-

Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè Grup Foto Havana i
el Servei de Projectes Transversals i Participació de l’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 per promocionar la participació ciutadana, i sempre fent constar el nom de l’autor/a.

-

Les persones 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.

-

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

-

Les persones 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.

12. 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.

13. DISPOSICIONS FINALS
-

L’organització no es fa responsable del contingut publicat, només serà responsabilitat de la
persona que hi participa.

-

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.

