BASES CONCURS FOTOGRÀFIC

HALLOWEEN i Castanyada
CALAFELL 2022

Organitza:

Col·labora:

1.- CONVOCATÒRIA I OBJECTE
DEL CERTAMEN FOTOGRÀFIC
Les presents bases tenen com objecte la regulació del concurs
fotogràfic “HALLOWEEN I CASTANYADA 2022 A CALAFELL” convocat per l’Ajuntament de Calafell i que tindrà com a
finalitat recollir a través de la fotografia la celebració d’aquestes
festes i tradicions.

2.- PARTICIPANTS
La participació al certamen és oberta a qualsevol persona sigui o
no sigui resident a Calafell.
La participació així mateix és gratuïta i suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del
jurat i l’organització.

3.- FOTOGRAFIES
Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies.
Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor o autora que
les presenti al certamen.
No hauran de tenir marcs, vores, marques d’aigua, peus de foto
ni nom.
Podran ser fetes amb càmera fotogràfica o telèfon mòbil i podran ser en color o blanc i negre.
No s’admetrà la manipulació digital, només es permet el retoc
de las fotografies quan sigui per aplicar filtres globals que millorin la seva qualitat (brillantor, contrast,…). No està permès
però, afegir o eliminar elements, barrejar diferents fotos o modificar la seva composició original.
Les fotografies es presentaran en format .jpg, amb una relació
de 3:4 i un pes d’entre 3 i 5 Mb.

3.- INSCRIPCIONS
Per tal de poder participar en el certamen, s’haurà de tenir un
compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes.
Les persones participants hauran d’etiquetar la fotografia
amb #halloweencalafell22 i #castanyadacalafell22, ubicar-la
geogràficament i publicar-la a la xarxa d’instagram i etiquetar
@turismecalafell i @calafellacasa.
Només es tindran en compte pel concurs de fotografies les fotografies que s’enviïn per correu electrònic a
infoenfocacalafell@gmail.com, indicant el nom i cognoms
de l’autor o autora, adreça, telèfon, correu electrònic i títol de
l’obra, del 22 d’octubre a l’1 de novembre de 2022.

4.- JURAT
El Jurat estarà format per:
•
•
•

Un membre en representació de l’Ajuntament de Calafell.
Un membre de l’associació empresarial Fòrum Calafell.
Dos membres relacionats amb el món de les belles arts
(dissenyador gràfic, fotògraf, pintor, etc)

Els membres del jurat no podran participar en el certamen. La
decisió del jurat serà inapel·lable i si ho estima convenient pot
declarar el certamen desert. El membre representant de l’Ajuntament tindrà vot de qualitat en cas d’empat.
L’organització podrà rebutjar les fotografies i els missatges que
malmetin la imatge institucional o que siguin discriminatòries
per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
L’organització no es responsabilitzarà de les fotografies que els
participants publiquin a les xarxes socials i que no pertanyen exclusivament a l’autor/autors. I, a més, aquests hauran de tenir
l’autorització de les persones que hi apareguin. La organització
no es responsabilitzarà de la reclamació de drets d’imatge d’un
tercer sobre cap contingut publicat com a conseqüència del
present certamen.

1/2

5.- GUANYADORS / ES

7.- PROTECCIÓ DE DADES

Les autores o autors de les imatges presentades al certamen cediran els drets de reproducció, comunicació i publicació sense
restriccions ni contraprestacions possibles, a favor de la organització i podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Calafell per
qualsevol difusió.

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les persones
participants accepten i donen el seu consentiment expressament en la seva sol·licitud de participació perquè les dades personals, necessàries per a la inscripció, siguin incorporades a un
fitxer responsabilitat de Enfoca, amb la finalitat de desenvolupar
el certamen. Els participants autoritzen a la organització la facultat d’enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del
certamen utilitzant les dades personals facilitades per aquests.
Aquestes dades no seran comunicades a tercers, i seran conservades mentre perduri el certamen.

Cal tenir en compte que les 40 obres seleccionades seran emmarcades i exposades públicament a la sala del Centre Cívic Cinema Iris, Carrer Vilamar, 21 de Calafell, durant els dies 4, 5 i 6
de Novembre, citant sempre el nom de l’autor o autora i sense
prejudici dels seus drets d’autoria.

6.- GRATIFICACIONS
Les gratificacions seran a càrrec de l’associació empresarial
Fòrum Calafell, i consistiran en:

•

•

•

1a Gratificació: 1 val de compra valorat en 100€ a satisfer entre els establiments associats a Fòrum Calafell + una
entrevista a Calafell Ràdio + Difusió a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Calafell i de TurismeCalafell + Diploma.
2a Gratificació: 1 val de compra valorat en 60€ a satisfer entre els establiments associats a Fòrum Calafell + una
entrevista a Calafell Ràdio + Difusió a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Calafell i de TurismeCalafell + Diploma
3a Gratificació: 1 val de compra valorat en 40€ a satisfer entre els establiments associats a Fòrum Calafell + una
entrevista a Calafell Ràdio + Difusió a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Calafell i de TurismeCalafell + Diploma

El lliurament dels premis es farà de manera presencial el diumenge dia 6 de Novembre a les 12 h a la sala del Centre Cívic
Cinema Iris, carrer Vilamar, 21 de Calafell.
Les persones guanyadores podran renunciar a les gratificacions,
però en cap cas es podran canviar per valor dinerari o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona
guanyadora.

En qualsevol cas, es podrà indicar la revocació del consentiment
atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret
a la portabilitat de les dades, al registre d’entrada de l’ajuntament.
També podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a infoenfocacalafell@gmail.com o presentar una
reclamació si ho considera convenient davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o davant del propi Ajuntament.

8.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs fotogràfic suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’equip tècnic de la Regidoria de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Calafell es reserva el dret de
modificar les condicions del certamen dins del termini de participació, i fins i tot renunciar o desistir de la celebració del mateix, sempre que es doni causa justificada per a això. En aquest
cas, es compromet a informar dels canvis de les bases, renúncia
o desistiment, a totes les persones participants.

9.- DIFUSIÓ
L’oportuna difusió i publicitat així com el resultat del certamen es farà mitjançant les xarxes socials de @turismecalafell
i @calafellacasa la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de
Calafell i Calafell Ràdio i al portal visit.calafell.cat.

Calafell, a 13 d’octubre de 2022
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