CONCURS FOTOGRÀFIC #PhotoPensa18
BASES LEGALS DEL CERTAMEN

CONCURS FOTOGRÀFIC #PhotoPensa18
Diu l’adagi que “una imatge val més que mil paraules”. Us desafiem a mostrar que aquesta afirmació és
certa. Us proposem crear una imatge que il·lustri una idea sense necessitat de paraules.
Moltes vegades, davant d’una commoció o d’un sentiment molt intens diem “se’ns acaben les
paraules”. Les imatges venen llavors al rescat de la nostra necessitat d’expressió. Agafeu la càmera,
busqueu la perspectiva més insòlita, transmuteu el que ens és quotidià. Creeu l’imprevisible i
mostreu-nos aquella mirada que ens permetrà veure-conèixer les coses d’una altra manera, enriquir la
nostra comprensió del món, descobrir una altra de les meravelles que la realitat més quotidiana oculta
gelosament en amagatalls recòndits.
Com veieu, aquest no és un concurs de fotografia ordinari. Des de VilaPensa esperem que amb les
vostres fotografies accepteu el repte de confirmar el vell adagi.

BASES LEGALS DEL CERTAMEN

1- EMPRESES RESPONSABLES
VINSEUM, amb domicili social a Plaça Jaume I, 08720 Vilafranca del Penedès, obre la convocatòria del
“CONCURS FOTOGRÀFIC #PhotoPensa18” que desenvoluparà amb conformitat amb l’establert a les
presents bases.

2- DATES DE PARTICIPACIÓ
Les imatges se seleccionaran d’entre les pujades a Instagram, des d’un perfil públic, amb el hashtag
#PhotoPensa18 des del dia 20 de març a les 18:00 h fins el dia 13 d’abril de 2018 a les 23:59 h. No es
tindran en compte fotografies penjades més tard d’aquesta data.

3- PREMI
Hi ha 2 categories:
1- Estudiants de secundària o fins a 18 anys.
2- Majors de 18 anys.
Un jurat format per professionals de la filosofia i la imatge de reconegut prestigi seleccionarà 30
fotografies, que s’exposaran a l’espai PhotoPensa a la capella de Sant Joan de Vilafranca del 18 al 22
d’abril de 2018 durant el festival VilaPensa. Entre elles, el jurat en seleccionarà 2 de guanyadores, una
per cada categoria, que podran gaudir del premi corresponent.
Les fotos es podran consultar a Instagram a través del hashtag #PhotoPensa18 al llarg del termini de
presentació, i també seran objecte de valoració per part del públic, donant-se un guardó d’honor, el
premi del públic.
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A més, l’organització es reserva la possibilitat de lliurar fins a tres accèssits, en funció de la qualitat dels
treballs presentats.
El premi dels guanyadors serà material fotogràfic. El premi s’entregarà als guanyadors durant la
inauguració de l’exposició PhotoPensa (dimecres 18 d’abril de 2018, a les 18 h).
VilaPensa no es fa responsable de l’ús que el guanyador faci del seu premi, nogensmenys en recomana un
ús responsable. Les possibles despeses de transport i/o allotjament que suposi la recollida del premi no
queden cobertes. Les persones afortunades no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o
per un altre premi o compensació diferent. L'organització es reserva el dret, en cas de problemes de
gestió, de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

4- COM PARTICIPAR
Els passos requerits per participar són els següents:
1. Ser seguidor de @vilapensa a Instagram.
2. Fer una foto que il·lustri una idea.
3. Compartir-la acompanyada d’un títol i amb l'etiqueta #PhotoPensa18.
Es premiarà l'originalitat, que la imatge no tingui una relació directa amb la idea que vol il·lustrar. En el
cas ideal, veient la imatge s'hauria d'entendre de quina idea està parlant, sense el suport d’un escrit.
No hi ha límit de participacions per usuari. Les fotografies que publiquin els participants hauran de ser
originals i inèdites. Tot participant garantirà ser l’únic autor de la/les fotografies que presenta al concurs
i titular de tots els drets d’autor sobre les mateixes. Així mateix, en tant que autor de la mateixa, serà
responsabilitat del participant obtenir el consentiment exprés i inequívoc de les persones que apareguin
a les fotografies, així com també el consentiment per pujar-la, exhibir-la i compartir-la, i assegurarà que
dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta a la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, integritat i pròpia imatge.

5- COMUNICACIÓ DE L’OBTENCIÓ DELS PREMIS
VilaPensa es posarà en contacte amb les persones seleccionades a través del sistema de missatgeria
privada d’Instagram amb els usuaris corresponents per tal de demanar els arxius originals de les
fotografies. És imprescindible que la organització obtingui els arxius originals en format JPG, PNG o PDF
per tal que les fotografies es puguin exposar a l’espai PhotoPensa a la capella de Sant Joan de Vilafranca
del 18 al 22 d’abril de 2018 durant el festival VilaPensa.
IMPORTANT: Les fotos seleccionades de les quals no es disposi de l’arxiu original en la data que
requereixi la producció de l’exposició seran desqualificades.
Serà durant aquest contacte quan es preguntarà als usuaris la seva informació personal (nom, edat).
L’única informació que serà imprescindible per l’organització serà l’edat, per tal de classificar els usuaris
a la categoria pertinent. Resta a discreció de l’usuari revelar la resta d’informació personal.
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Els seleccionats poden posar-se en contacte amb l’organització enviant un missatge privat a les xarxes
de VilaPensa (@vilapensa) o un correu electrònic a vilapensa@gmail.com. A través d’aquest correu
electrònic es resoldrà qualsevol dubte o informació complementària.

6- ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS
Aquest certamen es regeix per la legislació vigent i per les presents bases.
Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal,
l’organització informa als participants que les dades personals aportades durant la promoció seran
incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de poder-les gestionar
pel present certamen, així com per enviar-los qualsevol informació posterior de caràcter informatiu dels
seus serveis i productes que puguin resultar del seu interès, podent revocar en tot cas el consentiment
prestat per l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment i/o exercir els seus drets
d’accés, cancelació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a vilapensa@gmail.com.
VilaPensa i VINSEUM queden eximits de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa
de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa el present certamen, situació que es
posaria a coneixement dels participants.
Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que VilaPensa utilitzi
el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a Internet o a qualsevol mitjà de la naturalesa
que sigui amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la promoció,
sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o contraprestació, i sense que l’esmentada
autorització estigui limitada geogràfica o temporalment.
VilaPensa i VINSEUM es reserven el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la
seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin justificats, comprometent-se a comunicar les
noves condicions als participants ja inscrits.
VilaPensa i VINSEUM es reserven el dret a eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi,
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present certamen.

7- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació completa de les presents bases i, en
particular, de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge a VilaPensa i VINSEUM durant un
termini de 5 anys. La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes
implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, VilaPensa quedarà eximit del compliment de
l’obligació amb aquest participant.

