L'ESTIU ES VIU!

#LEstiuEsViu

El repte fotogràfic d’aquest estiu

Bases per a la participació al Repte Fotogràfic
“L’estiu es viu” #LEstiuEsViu
a l’Espai Jove La Fontana el juliol i agost de 2018

bases actualitzades el 17/07/2018

L’Espai Jove La Fontana convoca el concurs de fotografies #LEstiuEsViu A través de Twitter, Facebook (publicació pública) i Instagram amb motiu de l’estiu, les vacances i, en general, les activitats
i mirades particulars d’aquesta època de l’any.

Format
Fotografies, vídeos curts (fins a 30 segons) o gifs.

Participants
La participació és gratuïta i oberta a tots els públics.

Període de presentació de les fotografies
El termini per presentar les publicacions és del 15 de juliol al 9 de setembre, ambdós inclosos. No
s’admetran les fotografies, vídeos o gifs publicats fora d’aquest termini.

Requisits de participació
• Per poder entrar al concurs, s’ha de ser seguidor dels perfils de les xarxes socials de l’Espai Jove
La Fontana esmentades en les quals es publiqui el material en el moment en què es publiqui la foto.
• Els continguts no poden ser obscens, discriminatoris, ofensius ni vulnerar cap dret fonamental.
L’Espai Jove La Fontana es reserva el dret a eliminar del concurs aquells que no siguin apropiats segons
el seu criteri o incompleixin alguna de les bases del concurs.
• S’acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges.
• Cada persona pot presentar dues fotografies, vídeos, gifs o combinacions d’aquests suports per
cada crida. La crida és la temàtica al voltant de la qual han de girar les publicacions i serà quinzenal.
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El repte fotogràfic d’aquest estiu
Per tant, hi haurà un total de 3 crides: 15 de juliol, 1
d’agost i 15 d’agost. S’acceptaran publicacions de les crides anteriors al dia de la publicació fins al 9 de setembre.

Propietat intel.lectual de les obres
• Les persones participants assumeixen l’autoria dels materials publicats i es comprometen a no
presentar materials sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. Cap tercera part pot
tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs. L’autor/a reconeix l’autorització de les
persones que es puguin reconèixer a les fotografies, i respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, exonerant a l’Espai Jove La Fontana. L’organització no es fa
responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel.lectual dels autors i autores de les
obres.
• La propietat intel.lectual de les obres presentades és de l’autor/a. Amb la presentació de les obres,
l’autor/a autoritza a l’Espai Jove La Fontana a la utilització i/o edició de les fotografies mitjançant
diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la promoció i difusió de les activitats del centre. Així mateix, també autoritza l’ús de
les seves dades (perfils de les xarxes i nom) amb l’única finalitat de crear l’exposició i les comunicacions relacionades amb aquest projecte. Aquesta utilització no li confereix dret de remuneració
o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. Per la seva banda, l’Espai Jove La Fontana
es compromet a fer constar l’autoria de les obres en l’ús.

Selecció de les obres i veredicte
• El guanyador o guanyadora serà escollit/da per un jurat. La decisió del jurat serà irrevocable. Serà
imprescindible haver participat a totes les crides del concurs.
• També hi haurà un premi que se sortejarà entre les persones que hagin participat a totes les crides.
• El nom de la persona guanyadora del concurs es farà públic abans del 27 de setembre de 2018.
• Es notificarà el guanyador/a del concurs a través d’un missatge a la pròpia fotografia, vídeo o
gif. També ho publicarem a les altres xarxes socials (Twitter, Instagram i facebook) i a la nostra pàgina
web (lafontana.org).

Premis i lliurament
- El premi del concurs per jurat serà un escape room. El premi del sorteig serà un kit de platja.
- El guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb el centre a través del correu electrònic espaijove@lafontana.org o bé del telèfon 93 368 10 04 en l’horari d’obertura del centre en un marge de 15
dies després de l’anunci de la resolució. Allà s’indicarà el procés d’entrega del premi.

Acceptació de les condicions de participació
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases.
Resolució de conflictes
L’Espai Jove La Fontana es reserva el dret a introduir alguna modificació en qualsevol de les clàusules de les bases, així com variar les dates o el premi, si es considera oportú pel bon funcionament del
concurs. Qualsevol canvi seria informat degudament a través dels nostres canals de comunicació.

