GEGANTERS de SANT CUGAT

Associació de Geganters de Sant Cugat
Concursos Fotogràfics en Instagram per celebrar els 30 anys d’en Joan i la Marieta

Tema: 30 anys de gegants a Sant Cugat
Objectiu: compartir fotografies dels gegants de Sant Cugat amb motiu del 30è
aniversari i prenent com a referència les activitats que es realitzaran a Sant Cugat al
llarg del 2017.

Hashtags dels concursos: #santmedirgegant #cercavilagegantdescoles
#trobadagenganterastc #festamajorgegant

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. Entitat organitzadora
L’Associació de Geganters de Sant Cugat organitza quatre concursos fotogràfics sota
el títol 30 anys de gegants a Sant Cugat

amb la finalitat de recopilar imatges

relacionades amb el fet geganter i les principals activitats que es realitzaran a la ciutat
al llarg d’aquest any 2017. El concurs es desenvoluparà segons l’establert en les
presents bases i a través d’Instagram, això no obstant, Instagram no patrocina, avala
ni administra el present concurs. Les dades personals que els participants aportin
seran facilitades a l’Associació de Geganters de Sant Cugat i en cap cas a Instagram.
2. Període de vigència del concurs
El concurs es desenvoluparà durant el 2017 i es podran presentar fotografies de quatre
actes: la pujada a Sant Medir; la VI cercavila d’escoles; la celebració XXX Aniversari i
els actes on estiguin presents els gegants durant la Festa Major de Sant Cugat.
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3. Requisits de participació
Podran participar en el concurs totes les persones que ho desitgin sempre i quan
acceptin les bases del concurs.

4. Mecànica de participació
Els participants hauran de complir els següents requisits:

-

Les fotografies han d’estar relacionades amb cadascú dels actes que es realitzin
per celebrar-ho.

-

Es necessari tenir un compte públic d’Instagram i respectar l’ús d’aquesta xarxa:
https://help.instagram.com/478745558852511

-

Compartir, mitjançant el seu perfil públic d’Instagram, les fotografies dels
diferents actes amb els hashtags corresponents:
o Pujada a Sant Medir el 3 de març: #santmedirgegant
o Cercavila d’escoles el 7 de maig: #cercavilagegantdescoles
o XXIII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès el 28 de maig:
#trentanysdegengants
o Festa Major de Sant Cugat del Vallès, del 28 juny al 2 juliol:
#festamajorgegant

-

Es podran eliminar totes aquelles fotos que no respectin aquestes bases.

Una cop finalitzat cada acte els participants disposaran d’una setmana per pujar les
fotografies. En el cas de la Festa Major només seran valides a efectes del concurs les
que es presentin durant aquells dies. Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi.
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Les fotografies guanyadores ho seran per votació popular, les tres fotografies que
tinguin més likes seran les guanyadores.
5. Lliurament de premis
El lliurament dels premis es farà durant l’acte següent. El guanyadors del concurs de
Sant Medir rebran el premi al finalitzar la cercavila d’escoles, i així successivament,
tret de les fotografies de la festa major, ja que els premis es lliuraran el 2 de juliol,
coincidint amb la cloenda de la festa.

Per poder rebre el premi serà imprescindible complir aquestes bases. L’Associació es
posarà en contacte amb els finalistes per informar-los i demanar-los l’acceptació del
premi, la comunicació del seu nom complet i la comprovació del compliment dels
requisits. Si no s’aconseguís contactar amb algun dels finalistes, aquest no acceptés
el premi o existís algun incompliment, es realitzarà una nova selecció.

6. Protecció de dades
Les dades personals i les imatges que els participants d’aquest concurs
voluntàriament ens facilitin passaran a formar part de les bases de dades de
l’Associació de Geganters de Sant Cugat i es tractaran amb la finalitat de gestionar
aquest concurs
Els destinataris de les seves dades seran els membres de l‘associació, els membres
del Jurat i les xarxes socials que l’Associació de Geganters de Sant Cugat estimi
pertinents per fer publicitat de les fotografies guanyadores del concurs i dels seus
autors. Els participants que ho desitgin podran fer us dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a:
info@gegantersdesantcugat.cat
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7. Drets d’imatge
Els participants cedeixen els drets de la fotografia que han presentat al concurs a
l’Associació de Geganters de Sant Cugat. Igualment, els participants autoritzen a
l’Associació, en el cas de resultar guanyador i d’acceptar el premi, a captar la seva
imatge i a reproduir, distribuir, transformar i comunicar públicament la fotografia, així
com a utilitzar i difondre el seu nom complet en qualitat de guanyador, en qualsevol
activitat publicitària i promocional relacionada amb el present concurs, tot això en
qualsevol mitjà sense que aquestes activitats els hi confereixi el dret de remuneració,
contraprestació o benefici econòmic (a excepció del premi rebut). La present
autorització no té limitació ni de temps ni de territori.
8. Contingut de les fotografies
L’Associació de Geganters de Sant Cugat podrà eliminar del concurs les fotografies
que poguessin ser il·lícites o ferir sensibilitats a tercers. Els participants accepten, que,
d’acord amb les normes d’Instagram, les fotos seran compartides amb altres usuaris i
altres xarxes socials. A més, els participants accepten que l’Associació pugui difondre
a Instagram i altres xarxes socials les imatges etiquetades pels participants amb la
finalitat d’incentivar la participació en el concurs.

9. Acceptació de les bases
L’Associació de Geganters de Sant Cugat es reserva el dret d’eliminar justificadament
a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs
normal i reglamentari del present concurs.

Igualment, l’associació podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent del concurs,
modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per
aconseguir el correcte funcionament.
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L’Associació de Geganters de Sant Cugat es reserva el dret de modificar alguna de
les dates per causes alienes a la seva voluntat. Això no obstant, de produir-se algun
canvi es comunicarà a les persones interessades al més aviat possible.

La participació en els diferents concursos fotogràfics organitzats per celebrar els 30
anys de gegants a Sant Cugat implica l’acceptació de les presents bases.
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