CONCURS D’ INSTAGRAM “Festa Major CORPUS’19”
L’objectiu del concurs de fotografies i vídeos fets amb dispositius mòbils és el compartir la nostra festa i
la voluntat que els i les joves compartiu les vostres vivències de les festes participin activament a donar
a conèixer les festes de Cornellà. El tema del concurs és “Corpus’19, la nostra festa” . Viu la festa, passat’ho bé, comparteix-la amb els amics i les amigues, respecta a tothom....
1.

PARTICIPACIÓ AL CONCURS.

Els vídeos i fotografies han de recollir moments de la Festa Major “Corpus’19” d’activitats celebrades
entre el dia 15 i el 23 de juny (ambdós inclosos).
Cal haver publicat els vídeos i fotografies entre el 15 i les 12 hores del 24 de juny (ambdós inclosos). No
s'acceptaran vídeos i fotografies publicats fora de la data i l’horari especificat
La durada del vídeo haurà de ser com a màxim de 30 segons.
Els participants haureu de publicar el vídeo i/o fotografia al seu compte d’Instagram, el qual haurà de
ser públic i etiquetar obligatòriament el vídeo i/o fotografia amb el següent hashtag:
#ConcursCorpus2019.
Només entren a concurs els vídeos i fotografies publicats als perfils. No entren a concurs les “stories” ni
“lives”.
Per fer més viral el concurs podeu mencionar en la descripció els comptes d’Instagram de
@culturacornella i @queferacornella.
2.

PARTICIPANTS

Poden participar totes les persones a partir dels 12 anys No podran optar als premis del concurs ni
organitzadors, ni col·laboradors, ni treballadors dels col·laboradors, ni familiars d’aquests.
Cada concursant pot participar amb tants vídeos i fotografies com vulgui, però només un/a podrà ser
seleccionat entre els guanyadors
Serà refusat el vídeo i fotografia que no s’ajusti a la temàtica de la convocatòria o no respecti els drets
d’imatge i de propietat intel·lectual. L’organització es reserva el dret de retirar el vídeo i fotografia del
concurs i del lloc on estigui publicat. Les imatges han de ser respectuoses amb tothom.
3.

PREMIS I JURAT

Premis del Jurat:
Premi a la categoria de vídeo: Un mòbil model Xiaomi Mi A2 + un abonament doble per a 4
espectacles del programa Cornellà Escena/Família de la temporada tardor 2019.
Premi a la categoria de fotografia: Un mòbil model Xiaomi Mi A2 + un abonament doble per a 4
espectacles del programa Cornellà Escena/Família de la temporada tardor 2019.
Premi del públic a la categoria de vídeo o fotografia amb més likes: 1 guanyador (el que tingui més
likes): Un smartwatch Xiaomi amazfit bip + un abonament doble per a 2 espectacles del programa
Cornellà Escena/Família de la temporada tardor 2019.
Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal major d’edat haurà
d’acompanyar-lo a recollir els premis i hauran d’acceptar qualsevol restricció que es puguin fer en els
premis encara que no estigui indicat prèviament.

Per optar al premi del públic, es tindran en compte el número de “likes” que tingui la publicació fins al
dia 24 de juny a les 12 hores. Tots els “likes” posteriors no tindran validesa per a optar al premi.
El jurat estarà format per professionals del món de la imatge, el disseny joves i professionals de
l’ajuntament. El jurat atorgarà premis valorant aspectes com la creativitat, reflectir aspectes originals de
la Festa Major, reflectir la igualtat i el respecte entre les persones i l’originalitat.
4.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

La llista de guanyadors es donarà a conèixer a través del web i xarxes socials esmentades, com a màxim
el 12 de juliol. Els participants autoritzen a l’organitzador a publicar els vídeos/fotografies i els noms dels
participants als llocs indicats anteriorment.
En cas d'impossibilitat per contactar amb el/s guanyador/s en el termini de 2 dies, l'organització
quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre guanyador. Si això succeís,
s’anunciarà el nou guanyador a través de les xarxes socials i la web de l’Ajuntament de Cornellà i se’l
contactarà per les vies que es consideri oportunes.
5.

RESERVA DE MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ

L’organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs si les circumstàncies ho
exigeixen.
6.

RESPONSABILITAT

L’organitzador no té cap responsabilitat en cas de reclamació per disconformitat amb els qui han estat
guardonats.
Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat legal sobre el contingut dels vídeos presentats al
concurs, sent els autors/es i l'adult responsable els únics responsables legals del vídeo i dels seus
continguts.
Els autors/es, pel fet de participar en el concurs, cedeixen de manera gratuïta els drets de propietat
intel·lectual que corresponguin al vídeo, en concret: comunicació pública i divulgació, reproducció
directa o indirecta, doblatge, subtítols i publicació per a la difusió de la seva obra per mitjà de qualsevol
suport, format o modalitat de difusió o distribució. Aquesta cessió és pel màxim temps legal i d’abast
mundial.
Els organitzadors queden exonerats i no es fan responsables de l’incompliment en matèria de propietat
intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de
l’incompliment o compliment parcial de les bases del concurs per part dels o de les participants.
El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les presents bases en la
seva integritat.
7.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Per a resoldre dubtes, consultes i demès informació, us podeu adreçar a la direcció mail
cultura@aj-cornella.cat amb l’assumpte “Concurs de Corpus Instagram”.
Aquest concurs està organitzat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i gestionat per La
Negreta i Il·logic Imatge

Pots descarregar-te l’aplicació d’Instagram a les següents adreces:
Enllaç iOS: Instagram per iPhone, iPod touch i iPad a l'App Store
(https://itunes.apple.com/es/app/instagram/id389801252?mt=8)
Enllaç Android: Instagram per Android Apps a Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android)

