AJUNTAMENT DES CASTELL

Bases del concurs de fotografia i vídeo
'Es Castell queda a casa'
Entitat organitzadora i finalitat
El concurs de fotografia i vídeo 'Es Castell queda a casa' està organitzat per
l'Ajuntament des Castell, amb la finalitat de fer més amè el confinament al
municipi des Castell i, a la vegada, vol servir com a testimoni sobre com estan
vivint els veïns i veïnes del municipi l'estat d'alarma decretat a causa de la crisi
de la Covid-19. És per això que el concurs no vol fomentar la competitivitat,
sinó la participació de tota la ciutadania.
Participació
Podrà participar en el concurs qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat,
registrada prèviament a les xarxes socials Facebook o Instagram amb un únic
usuari real i que sigui resident al municipi des Castell.
Per participar en el concurs caldrà publicar una fotografia o un vídeo al perfil
personal de Facebook o Instagram del participant, etiquetant a l'Ajuntament des
Castell (@ajescastell), i acompanyant la foto o el vídeo amb un comentari i el
hashtag #escastellquedaacasa.
Temàtica
Les fotos i els vídeos podran ser de temàtica lliure, però han d'estar relacionats
amb la situació de confinament que estem vivint a causa de la crisi del
coronavirus (Covid-19).
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Poden mostrar escenes quotidianes de la vida dins les cases, les activitats que
realitzen els fillets durant aquests dies, els emotius aplaudiments de les vuit del
vespre o imatges dels carrers captades des de les finestres.
També poden ser creacions originals i divertides, que tractin amb sentit de
l'humor tot el que està passant des que es va decretar l'estat d'alarma. La
realitat que ens envolta i la creativitat de cadascú són els únics límits!
Categories
S'establiran dues categories: fotografia i vídeo. Cada participant podrà
participar només una vegada en cada categoria. Els vídeos podran tenir una
durada màxima d'un minut i mig.
Durada del concurs
Participaran en el concurs totes les fotografies i vídeos que compleixin els
requisits exposats en aquestes bases, i que s'hagin publicat a Instagram o
Facebook entre el 8 d'abril de 2020 i la finalització de l'estat d'alarma decretat
pel Govern central.
Premis
Entre tots els participants, se sortejaran 3 vals de 50 euros per a la categoria de
fotografia i 3 vals de 50 euros per a la categoria de vídeo. Si no s'assolís un
mínim de participants en cada categoria, es podrien ajuntar tots els participants
en una única categoria.
Els vals es podran gastar en un establiment comercial del municipi des Castell,
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que se seleccionarà mitjançant sorteig.
Sorteig i guanyadors
Els guanyadors del concurs es determinaran mitjançant un sorteig, i en cap cas
es faran valoracions sobre la qualitat de les fotos i els vídeos rebuts. El sorteig
tindrà lloc quan finalitzin les actuals circumstàncies d'emergència sanitària i
l'Ajuntament des Castell pugui tornar a la normalitat.
Els guanyadors es donaran a conèixer al web i a les xarxes socials municipals.
Autoria
Les fotos i els vídeos han de ser inèdits. Amb la seva participació en el concurs,
s'entén que tots els participants es responsabilitzen de l'autoria de les fotos i els
vídeos presentats i de la no existència de drets de tercers, eximint a
l'organització d'aquest certamen de qualsevol responsabilitat relacionada amb
l'incompliment dels drets d'autoria.
Difusió de les fotos i vídeos dels participants
Mitjançant la seva participació, l'autor autoritza a l'Ajuntament des Castell a fer
ús i difusió de les fotografies i vídeos presentats en els mitjans que estimi
oportuns, sense necessitat de notificació explícita i sempre nomenant a l'autor.
Arxiu del confinament
Les fotos i els vídeos que participin en el concurs passaran a formar part de
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l'Arxiu del Confinament de Menorca, una iniciativa de l'Arxiu d'Imatge i So de
Menorca que pretén aplegar el testimoni gràfic dels dies de confinament a l'illa.
Protecció de dades
De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l'Ajuntament des Castell, com a responsable de les dades personals
recaptades en ocasió del present concurs, informa que les mateixes seran
incloses en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de realitzar la
gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el
Registre de l’Ajuntament des Castell.
Desvinculació de Facebook i Instagram
Instagram i Facebook no patrocinen, avalen ni administren de cap manera
aquest concurs. L'usuari es desvincula totalment d’Instagram i Facebok, i és
conscient que està proporcionant la seva informació a l'Ajuntament des Castell i
no a Instagram ni a Facebook. La informació que proporcioni només s'utilitzarà
per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que
resultés guanyador.
Acceptació de les bases
El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels
apartats d’aquestes bases.
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