CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

BASES DEL CONCURS. CALENDARI MONTSIÀ JOVE 2018
Requisits de participació
-

-

-

-

-

-

-

-

Per participar-hi cal penjar les fotografies a l’Instagram amb les etiquetes
#calendarijove18, #TeamMontsiaJove #like&share i @montsiajove.
Tema: Què fas durant l’any? Comparteix-ho amb nosaltres!
El teu perfil d’usuari ha de ser públic. En el cas que no sigui així, les
fotografies no es podran valorar.
El concurs comença el dia 2 de novembre fins al 15 de desembre de
2017. Les fotografies que es pengin abans o després d’aquest termini, no
participaran en el concurs.
Les fotografies s’han de fer amb un dispositiu mòbil compatible amb
l’aplicació (Android o Iphone) i pujar-les a Instagram utilitzant en la seva
maquetació l’aplicació layout mitjançant un collage d’un màxim de 6
fotografies.
El públic objectiu d’aquest concurs són joves d’entre 14 fins a 29 anys.
L’edat es comprovarà amb el Document Nacional d’Identitat. En el cas
que el guanyador sigui menor d’edat, haurà de disposar de la conformitat
dels pares o tutor legal.
Es valorarà que les fotografies transmetin valors positius, que mostren
com són els joves: dinàmics, creatius, compromesos amb la societat,
solidaris, esportistes... També es valorarà la tècnica utilitzada i
l’originalitat.
Els participants són els únics responsables de les imatges penjades,
quedant l’entitat organitzadora exempta de responsabilitats. Tanmateix,
no s’acceptaran fotografies que vulnerin la sensibilitat a tercers i que
tinguin contingut, xenòfob, racista, discriminatori, abusiu o mostren
comportaments no saludables amb substàncies que generin dependència
o comportaments incívics.
Els participants declaren que disposen de les autoritzacions dels drets
que es poden veure afectats en aquestes (propietat intel·lectual o drets
d’autor, intimitat, protecció de dades i drets d’imatge). Si no es disposen,
l’organització es reserva el dret de desqualificar les imatges.
És requisit per poder participar en els concurs que els participants,
persones físiques d’edats compreses entre 14 i 29 anys, no tinguin deutes
pendents ni amb el Consell Comarcal del Montsià, Hisenda ni Seguretat
Social. Tanmateix ha de complir amb els requisits fixats per la Llei
General de Subvencions.
Per comunicar la persona guanyadora del concurs es farà via correu
electrònic. També es publicarà a les diferents xarxes socials que disposa
la Xarxa «Montsià Jove»:
https://www.montsiajove.org
https://www.facebook.com/MontsiaJove/
https://twitter.com/montsiajove
https://instagram.com/montsiajove
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Jurat i premi
- President, responsable polític de l’Àrea de Joventut, tècnics de la Xarxa
«Montsià Jove» i professionals de la família de les Arts Plàstiques i
Disseny.
- La decisió del jurat serà inapel·lable.
- En el cas que el guanyador no es poses en contacte amb l’organització en
el termini de 72 hores, no podrà optar al premi i s’optarà al segon projecte
més votat pel jurat. El premi al millor collage fotogràfic consisteix en una
càmera GoPro valorada en un màxim de 500 euros.
- Aquest premi s’organitza des de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil
«Montsià Jove», integrada pels Punts d’Informació Juvenil, Oficina
Comarcal de la Joventut i Oficina Jove del Montsià amb la col·laboració
de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
- Les fotografies del collage premiat s’utilitzaran per a la primera edició d’un
calendari jove per l’any 2018.
- La participació al concurs amb la publicació de les fotografies a Instagram
amb l’etiquetatge #calendarijove18, #TeamMontsiaJove i #like&share
significa que s’accepten les bases i les condicions d’Instagram que poden
consultar-se: https://goo.gl/nYnjfs
Drets d’explotació
- L’autor del collage de fotografies, cedeix la propietat i els drets
d’explotació a la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove»
per fer-ne ús, difusió, distribució, publicació pública, exhibició i
reproducció amb les finalitats promocionals i cultural, que es considerin
adients, de forma gratuïta i indefinida.
Protecció de dades
- El participant accepta que les dades siguin incorporades al registre de
dades de la Xarxa «Montsià Jove» propietat del Consell Comarcal del
Montsià per tal de gestionar el concurs i lliurar el premi. En qualsevol cas
es podrà accedir a aquest registre per rectificar o anul·lar les dades
facilitades, comunicant-ho per escrit al Consell Comarcal del Montsià,
plaça Lluís Companys, 1 d’Amposta.
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