FES-TE UN SELFIE AMB LES VELLES
BASES DEL CONCURS
Aquest any 2018, la VELLA QUARESMA de Mataró fa 40 anys.
Per aquest motiu, la Direcció de Cultura i la Confraria de les 7 setmanes , ha proposat exposar
les Velles a diferents establiments o equipament de la ciutat, del 17 de febrer al 17 de març de
2018.
En cada espai expositiu hi haurà exposada una Vella Quaresma amb la informació de l’any en
què va aparèixer i el nom del seu autor.

El JOC:
A partir d’aquesta “exposició” i per animar a grans i petits a trobar-les s’ha creat el joc ““fes-te
un selfie amb les Velles”.
Tothom que vulgui participar entrarà en el sorteig de 10 Samarretes de Les Santes 2018.
Com puc participar?
Per poder participar en el sorteig has de tenir un compte a Instagram.
Publicar a Instagram una fotografia on se’t vegi a tu i a la Vella Quaresma que hagis trobat,
acompanyada de l’etiqueta #40VellesMataró, i les mencions @serra_la_vella i @culturamataro
Quin format han de tenir les fotografies?
-

Les definides per l’aplicació
Es pot utilitzar qualsevol tècnica

Fins quan?
Tens temps de publicar la teva fotografia fins el dilluns 19 de març de 2018. No s’acceptaran
fotografies etiquetades fora de la data establerta.
Quantes més fotografies diferents publiquis, més possibilitats tindràs de guanyar.

Com sabré si he guanyat?
1. Podràs consultar el resultat del sorteig amb el nom del guanyador/a al web de :
www.culturamataro.cat, al Facebook de Cultura Mataró i al Twitter de Cultura
@CulturaMataro, on es publicarà la foto guanyadora.
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2. En el cas de que hagi guanyat, rebràs un missatge al teu compte d’Instagram, perquè
ens facilitis un correu electrònic per indicar-tequan i on podràs recollir el teu premi.

Drets sobre la imatge, protecció de dades i Propietat intel·lectual:
-

-

-

-

Les persones que participin al joc cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies
perquè la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró pugui publicar-les en
qualsevol dels canals de comunicació i difusió que siguin necessaris.
La participació en el joc suposa, en cas de sortir guanyador, donar consentiment a la
Direcció de Cultura per utilitzar la fotografia amb finalitats culturals i sempre fent
constar el nom de l’autor o autora.
Els i les participants accepten mitjançant la seva participació al Joc d’Instagram, que els
continguts i comentaris que es publiquin en aquesta xarxa puguin ser compartits amb
la resta d’usuaris d’Instagram, en cas contrari, tenen els drets d’atorgar els drets i les
llicències pertinents.
Els/les participants al Joc, publicant les fotografies a Instagram manifesten que el seu
contingut no viola, ni infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent els drets de
privadesa, drets de publicitat, drets d’autor, marca registrada, etc. I respecten tota la
normativa de propietat intel·lectual i seran responsables de totes les reclamacions
sobre els drets d’imatge i de propietat intel·lectual que hi pugui haver.

Acceptació de les bases:
-

-

Participar en el Joc suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com la publicació de la
fotografia, en cas que s’hagi guanyat, a les xarxes socials que depenen de la Direcció
de Cultura de l’Ajuntament de Mataró (Web, Facebook i Twitter)
La participació en el Joc implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les
podeu consultar al instagram.com/legal/terms.

Disposicions finals:
-

-

-

L’organització no es fa responsable del contingut publicat, només serà responsabilitat
del participant.
L’organització desqualificarà les fotografies que incompleixin les bases establertes o
les que, encara que les compleixin, vulnerin drets personals o puguin resultar ofensives
o discriminatòries. L’organització es reserva el dret de denunciar i demanar
l’eliminació d’aquestes fotografies.
L’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri
inoportunes sota el seu propi criteri.
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en
línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
Tot el que no estigui previst en aquestes BASES serà resolt per l’organització.
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