Bases concurs instagram
#AitonaEnTardor
2021
OBJECTE. El concurs fotogràfic #AitonaEnTardor consisteix en publicar
fotografies a la xarxa social Instagram que mostrin com el paisatge del municipi
d’Aitona va canviant quan arriba la tardor.
TEMÀTICA. Aitona en tardor! Vine a Aitona a conèixer el paisatge a la tardor i
mostra’ns racons increïbles del nostre municipi.
TERMINI. El concurs s’iniciarà el divendres 29 d’octubre de 2021 i finalitzarà
el diumenge 21 de novembre de 2021 a les 24 hores. No s’admetran a concurs
imatges publicades més enllà d’aquesta data.
CONCURSANTS. El concurs és obert a qualsevol persona amant de la fotografia
i del paisatge de tardor, preferentment, amb perfil públic a instagram i que
respecti les condicions d’aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/
Pot participar qualsevol persona de 12 anys o més. En el cas de persones de
menys de 18 anys han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors.
COM PARTICIPAR.
•

Fes una fotografia on es vegi el paisatge de tardor a Aitona.

•

Publica-la a Instagram (sense filtres) i etiqueta la imatge amb els hashtags
#AitonaEnTardor.

•

No hi ha limitació de quantitat d’imatges per participant.

•

L’Ajuntament de Aitona es reserva el dret de fer difusió i de publicar les
imatges presentades al concurs a la seva pàgina web i a les seves xarxes
socials, o per altres finalitats adients al projecte Fruiturisme.

•

Es sol·licitarà l’arxiu original RAW/JPEG de totes les fotografies que
arribin a la fase final del concurs, en cas de creure-ho oportú.

CONDICIONS.
•

No es permet l’ús de filtres o l’alteració digital de les fotografies.

•

En cas necessari, els participants es fan responsables davant de tercers
d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones que
apareguin fotografiades.

•

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de
reproducció ni cap altre dret de tercers.

•

L’organització té dret a publicar i reproduir les obres premiades, per això
es demanaran els originals als guanyadors

•

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les
bases.

PREMI. La imatge més ben valorada pel jurat rebrà 100,00 euros
JURAT. Es designarà oportunament i estarà format per tres persones vinculades
al municipi, entre altres, amb coneixements artístics i/o sobre fotografia.
Es tindrà en compte:
•

Singularitat de la imatge

•

Originalitat, composició i qualitat de la imatge

•

Dificultat i tècnica emprada

COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les
persones guanyadores a través del seu perfil a Instagram @Fruiturisme, deixant
un comentari a les fotografies guanyadores i els donarà instruccions per posars’hi en contacte i facilitar-ne les dades personals. El guanyador/a del concurs es
publicarà al web i a les xarxes socials de Fruiturisme abans del 31 de desembre
de 2021.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen
expressament a l’Ajuntament d’Aitona, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació
temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que
s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual
vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de
propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats
promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial,
permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de
distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra
modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal
que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs
corporatius i entorns 2.0.

