BASES DEL PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC
SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
1. Objectiu
L’esperit del Primer Concurs Fotogràfic sobre Activitat Física i Esport (d’ara en endavant, el
Concurs) és destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l’activitat física i
l’esport en qualsevol de les seves manifestacions.
Des d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme promovem la pràctica de l’activitat
física i l’esport, posem en rellevància les entitats que fomenten aquesta pràctica i recolzem els
clubs, entitats i esportistes de la Comarca.

2. Categories de participació
Existeixen dues categories de participació:
1. Activitat física i esport en edat escolar: aquelles manifestacions de l’activitat física
i l’esport (competitiu o no competitiu) adreçades a persones de 0 a 18 anys que es
realitzen dins de la Comarca del Maresme.
Hashtag: #categoriaescolar
2. Activitat física i esport general: aquelles manifestacions de l’activitat física i esport
(competitiu o no competitiu) adreçades a persones de 18 anys o més que es
realitzen dins de la Comarca del Maresme.
Hashtag: #categoriageneral

3. Normativa de participació, fotografies i acceptació de les Bases
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de presentació de les fotografies, i s’ha de
seguir estrictament la normativa de participació per a què la candidatura de la fotografia
presentada sigui vàlida:
1. Segueix a Instagram a @ce_maresme i @esportiu_maresme
2. Omple el formulari d’inscripció (present també a l’apartat 5 i a la biografia
d’Instagram dels usuaris @ce_maresme i @esportiu_maresme).
3. Fes un post a Instagram (no seran vàlids els stories) amb la fotografia amb la
que vulguis participar afegint:
a. El hashtag #concursesportiumaresmeCEM
b. El hashtag de la categoria en la que participi la fotografia:
#categoriaescolar o #categoriageneral
c. Mencions a @ce_maresme i @esportiu_maresme
d. Un títol a la teva fotografia
e. Anomena a quin municipi del Maresme ha estat realitzada
Els concursants poden presentar qualsevol número de fotografies sempre que les presenti
d’una en una. En enviar el formulari correctament, el concursant accepta les Bases del
Concurs.
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4. Inscripció i terminis
Cal fer la inscripció a través del formulari, que es pot trobar a l’apartat 5, i també a la biografia
d’Instagram de @ce_maresme i @esportiu_maresme.
El període de presentació de fotografies comença el 10 de gener de 2020 i finalitza el 31 de
maig de 2020 per ambdues categories.
Durant tot el període de duració del Concurs, el Consell Esportiu del Maresme i Esportiu
Maresme compartiran als respectius perfils de Instagram les fotografies que participin al
Concurs, sempre mencionant l’usuari d’Instagram del concursant.
El període de deliberació dels guanyadors serà de l’1 al 14 de juny de 2020.
Es publicaran els guanyadors i ens hi posarem en contacte amb els mateixos entre el 15 i el 19
de juny de 2020.

5. Requisits
La inscripció i la participació al Concurs és oberta a tothom major de 16 anys.
Per a participar al Concurs, és imprescindible omplir i enviar correctament el formulari
d’inscripció: https://forms.gle/ZqaKc3q1ZJ8GJGoa8
Sense excepció, qualsevol fotografia presentada abans d’omplir el formulari i, en
conseqüència, d’acceptar les Bases, no serà acceptada com a participant del Concurs.

6. Criteris de concessió i jurat
Per tal de diversificar l’accés als recursos que es destinen al Concurs, un sol participant no
podrà rebre més d’un premi.
La concessió del premi resta sotmesa a la presentació de les fotografies dins el termini
establert per a la presentació i al compliment de tota la normativa de participació.
Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors i no han d’haver estat premiades ni
publicades abans.
En cap cas s’admetrà la participació de fotografies que no s’adeqüin a la temàtica del Concurs
o es consideri que no van en consonància amb l’objectiu del Concurs.
El veredicte es podrà consultar al web del Consell Esportiu del Maresme i d’Esportiu Maresme,
i també es publicarà a les xarxes socials d’ambdues entitats.
Qualsevol imprevist no establert per aquestes Bases serà resolt pel Jurat.

2

BASES DEL PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC
SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
El Jurat està composat per membres del Consell Esportiu del Maresme i d’Esportiu Maresme.

7. Premis
El primer, segon i tercer classificat de cadascuna de les dues categories descrites en l’apartat 2
rebrà un xec regal per a la compra de material esportiu de 100, 75 i 50 euros, respectivament.
El lliurament dels premis s’efectuarà a una de les seus dels organitzadors (ambdues a Mataró)
durant la segona quinzena de juny de l’any 2020.

8. Exposició i publicació
L’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme utilitzaran les fotografies premiades i les
fotografies presentades al Concurs per dinamitzar les pròpies xarxes socials i difondre-les entre
els seus seguidors.
Totes les fotografies presentades es publicaran en un espai web públic, xarxes socials, Internet.
També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions de caràcter institucional,
així com cedir-les a altres entitats i institucions que Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del
Maresme considerin oportú.
La presentació de les fotografies implica, en qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes bases i, en
conseqüència, la cessió dels drets d’explotació que s’acaben d’esmentar. La manifestació en el
sentit de no acceptació de les mateixes implicarà l'expulsió del participant i com a
conseqüència Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme quedaran alliberats del
compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

9. Drets d’autor
Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació passen a ser de
titularitat d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme. Els autors cedeixen aquests
drets amb caràcter exclusiu, fins a domini públic i l’autor renuncia a rebre cap altre premi per
la utilització de l’obra. Els autors cedeixen els drets d’explotació. Els drets morals queden
preservats.

10. Autoria i responsabilitat
La presentació de qualsevol fotografia implicarà la presumpció d’autoria, amb les
conseqüències de cessió de drets que consten en aquestes Bases. Serà responsabilitat de qui
les hagi presentat qualsevol reclamació que pugi sorgir en relació amb l’autoria de les obres. A
aquest efecte, Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme es podran dirigir contra
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aquesta persona en cas que, com a conseqüència del que es preveu en aquestes Bases, resulti
reclamada l’autoria de les obres.
Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme podran repercutir contra qui les hagi
presentat totes les quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions
d’autoria de les fotografies presentades. Així mateix, es reserva el dret de reclamar, a més, els
danys i perjudicis que s’hagin ocasionat per aquest fet.
Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme es reserven el dret a expulsar un
participant del Concurs, en el cas que es tinguin motius raonables que determinin que el
participant ha infringit qualsevol dels termes i condicions de les presents Bases.
S´haurà de complir amb l’establert a la legislació vigent i en especial a la Llei de Propietat
Intel·lectual (Reial Decret 1/1996, del 12 d´abril).

11. Dret a la intimitat i protecció de dades
Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge,
d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies es
comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els
seus drets a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la
responsabilitat recaurà en l’autor de la fotografia.
A l’efecte de donar compliment al que estableix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses
als fitxers de titularitat d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme. Els participants
poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça Espanya, 1,
08304, Mataró.
De la mateixa manera es compromet, en la utilització de les dades incloses als fitxers, a
respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les conforme les finalitats descrites. Els usuaris
garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de
les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

12. Material presentat al Concurs
Els autors i autores de les obres autoritzen a Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del
Maresme a publicar les còpies de les fotografies per fer-ne ús en les seves diverses
publicacions i xarxes socials.
Les obres que no s’ajustin a les Bases del Concurs o no estiguin acompanyades per les dades
personals corresponents seran eliminades automàticament.
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13. Jurisdicció
Esportiu Maresme i el Consell Esportiu es reserva el dret d'emprendre accions judicials, donar
de baixa o expulsar automàticament i sense previ avís aquelles persones que realitzin
qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs. Per
al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o
aplicació de les presents Bases, Esportiu Maresme i el Consell Esportiu, així com els
participants d'aquesta promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els
correspongui.
https://forms.gle/ZqaKc3q1ZJ8GJGoa8
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