
BASES REGULADORES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM
‘TAPES ESPLUGUES’ PER LA CAMPANYA DE TAPES DE PRIMAVERA 2021.

1.- OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és ordenar el funcionament del concurs de fotografia
d’Instagram que es durà a terme durant la campanya de Tapes Primavera 2021,
amb una durada des del 14 de maig fins al 20 de juny de 2021.

Aquest concurs tindrà lloc a través de la xarxa social Instagram i es gestionarà
des del compte @ajesplugues.

2.-  REQUISITS I FORMA DE  PARTICIPACIÓ

● En relació als participants

Podran participar en el concurs, els autors/autores que pengin les publicacions a
l’Instagram amb l'etiqueta #TapesEsplugues i mencionin el perfil @ajesplugues.
Si la participació es fa des d’un perfil privat, s’haurà d’enviar la publicació per
missatge directe.

La participació no està limitada a un màxim de publicacions. Es pot participar a
través d’una fotografia o vídeo. La participació en el concurs és gratuïta.

Les normes i condicions d'aquest concurs s'entenen acceptades pels
concursants només pel fet de participar-hi. Qualsevol circumstància no prevista
en aquestes bases o qualsevol dubte que pugui sorgir en la corresponent
convocatòria serà resolta per l’organització del concurs.

Les publicacions a Instagram amb l'etiqueta #TapesEsplugues impliquen
l'autorització perquè ens posem en contacte amb el guanyador/a a través d'un
missatge a la fotografia. La participació en el concurs implica també l'acceptació
de totes les condicions d'Instagram que poden ser consultades
a instagram.com/legal/terms.

Les persones participants no poden tenir cap relació laboral ni administrativa
amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

● En relació a les publicacions

Les publicacions han de ser originals i captades amb el dispositiu mòbil o
càmera digital durant el període del concurs.

La temàtica de les publicacions ha d’estar relacionada amb la 6ª campanya de
Tapes Primavera 2021 del municipi d’Esplugues de Llobregat. En les fotografies
ha d’aparèixer com a mínim la tapa i algun element identificador de l’establiment
participant.
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Com que els establiments participants en la campanya de tapes han d’oferir una
tapa diferent cada quinze dies, s’escollirà una fotografia guanyadora per cada
quinzena de durada de la campanya.

Les publicacions s’aniran pujant a Instagram amb l'etiqueta #TapesEsplugues, i
seran públiques en el web i xarxes d’Esplugues.

L’organització es reserva l'opció de pujar una selecció de les publicacions
participants a la web i xarxes socials de l’Ajuntament d’Esplugues.

A la vista de les publicacions que es facin amb l’etiqueta indicada i comprovat
que la temàtica es correspon amb la descrita a les presents Bases, els serveis
municipals formularan la llista de participants objecte de valoració pel Jurat que
es publicarà a les xarxes socials i a la web municipal.

3.- TERMINI PER PARTICIPAR

Una vegada publicades les bases i convocatòria es podran pujar les publicacions
des del 14 de maig de 2021 fins al dia 20 de juny de 2021 a les 23.59 hores.

4.- ÒRGAN ENCARREGAT DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONCURS.

Òrgan d’instrucció: Servei d’economia i Treball de l’Ajuntament d’Esplugues.

5.- COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS

- Acceptació de totes les condicions d'Instagram que poden ser
consultades a instagram.com/legal/terms.

- No fer ús d’imatges o publicacions que no siguin originals .
- No fer ús de procediments o mecanismes impropis que impliquin

qualsevol tipus de frau en relació a les imatges. La detecció de qualsevol
d’aquestes circumstàncies determinarà l’exclusió automàtica de la
competició i la devolució eventual del premi atorgat.

- Cessió de les imatges a la corporació municipal

6.- PREMIS I CATEGORIES
Premi per participació:

CATEGORÌA PREMI
Guanyador/a a la imatge més creativa d’una tapa, primera
quinzena Campanya de Tapes Primavera 2021

Un taller familiar FamilyLab
l’EspluLab

Guanyador/a a la imatge més creativa d’una tapa, segona
quinzena Campanya de Tapes Primavera 2021

Un taller familiar FamilyLab
l’EspluLab

Guanyador/a a la imatge més creativa d’una tapa, tercera
quinzena Campanya de Tapes Primavera 2021

Un taller familiar FamilyLab
l’EspluLab
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El premi pels guanyadors consistirà en un taller familiar FamilyLab a l’EspluLab,
un espai de fabricació digital on la ciutadania pot aprendre, investigar i
experimentar amb eines com impressores 3D o talladores làser.

7.- JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà integrat per 3 membres del Servei d’Economia i Treball de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i estarà presidit pel Regidor de Comerç
que ostentarà vot de qualitat en cas d’empat.

El jurat valorarà en conjunt els aspectes artístics, l’originalitat i els elements
divertits de les publicacions.

El jurat emetrà públicament el seu veredicte abans del dia 30 de juny de 2021.

El veredicte es farà públic mitjançant les xarxes socials i la web municipal.

La decisió del jurat serà definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva
decisió si el guanyador/guanyadora no contacta amb l'organització 7 dies
després de la publicació del veredicte. En aquest cas se seleccionarà com a
guanyador/a la següent imatge amb més vots.

8.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR/A O GRUP
Les persones guanyadores o grups seran contactats a través d'un missatge a la
seva fotografia. Els noms també es faran públics als comptes de xarxes socials
de @ajesplugues.
Les persones guanyadores o grups hauran de posar-se en contacte amb
l'organització al correu promocioeconomica@esplugues.cat 7 dies després de la
publicació del veredicte, en cas contrari el jurat seleccionarà com a guanyadora
la següent imatge amb més vots.

9.- PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals dels participants en el concurs no seran incorporades a
cap fitxer de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

10- PROCEDIMENT I REQUISITS DE JUSTIFICACIÓ

Mitjançant l’acceptació de les normes del concurs i eventual recollida del premi
per part dels guanyadors/res.

11.- COMPATIBILITAT DEL PREMI

Aquestes bases són compatibles amb d’altres ingressos o recursos atorgats als
adjudicataris per d’altres administracions públiques.
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D’altra banda però, els participants es comprometen a no fer ús de les imatges
presentades a d’altres concursos de la mateixa naturalesa.

En cas de contravenir aquesta indicació, es procedirà a la retirada de les imatges
del concurs i de detectar-se amb posterioritat i pel cas que resultés
guanyador/a es procedirà també a la retirada del premi.

12.- PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes Bases així com la corresponent convocatòria seran objecte de
publicació en el Tauler virtual d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, i la web municipal del servei d’Economia i Treball de
l’Ajuntament d’Esplugues.

13.- MODIFICACIÓ DE LES BASES .
Les presents Bases podran ser modificades quan concorrin raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o altres degudament justificades a
l’expedient corresponent. Per a la modificació de les Bases caldrà seguir el
mateix procediment emprat per a la seva aprovació.

14.- COVID
Totes les publicacions hauran de respectar les mesures de seguretat
corresponents per prevenció davant la COVID-19.


