I CONCURS D’INSTAGRAM PER A L'EQUITAT DE GÈNERE
1. BASES DEL CONCURS


Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta
#8Mgironessalt que es publiquin a l’aplicació per mòbil Instagram.



Si el perfil d'usuari no és públic, es poden enviar les fotografies a l'adreça de correu
electrònic: siad@cbs.cat



Les persones participants han de ser o fer-se seguidors/es del perfil d'Instagram del
SIAD Gironès-Salt: @siad_gironessalt



Serà refusada la fotografia que no s’ajusti a la temàtica de la convocatòria o no
respecti els drets d’imatge i de propietat intel·lectual, així com que no sigui
respectuosa amb els drets humans o que l’organització la consideri ofensiva per alguna
persona/col·lectiu.



Les persones participants són les úniques responsables de les imatges penjades. Les
imatges hauran obtingut prèviament les autoritzacions necessàries de les persones que
hi figuren, sobretot si es tracta de menors.

2. TEMÀTICA


La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb l'equitat de gènere, és a dir,
en contra la desigualtat d'oportunitats entre homes i dones, tan en l'àmbit laboral com
el social, o bé que tinguin a veure amb la feminització de la pobresa; un fenomen
global i creixent on les persones, majoritàriament dones, malgrat treballar o tenir
alguna prestació o subsidi estatal, no posseeixen recursos suficients per cobrir les
seves necessitats bàsiques.



La fotografia pot anar acompanyada d’un eslògan a favor de l'equitat de gènere.

3. CONCURSANTS


El concurs està obert a tothom.



Les fotografies es poden presentar individualment o en grup.

4. PERIÒDE DE PRESENTACIÓ


El concurs finalitza el dilluns 5 de març a les 23:59 del 2018.



Totes les fotografies que
automàticament excloses.
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5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Es pot participar amb un màxim de dues fotografies per persona i hauran d’estar fetes
dins el període establert del concurs.



Les fotografies han d’estar fetes amb dispositiu mòbil. Aquelles fetes amb càmeres de
fotos quedaran automàticament descartades.



Les imatges han de ser inèdites, si es detecta que son copiades, o bé algú reclama la
seva autoria de manera justificada quedaran automàticament eliminades del concurs.

6. FOTOGRAFIES GUANYADORES


Les fotografies guanyadores es faran públiques el dia 8 de març a les 12:00 hores a
l'Instagram del SIAD Gironès-Salt.



La organització del concurs es posarà en contacte amb les persones autores de les
fotografies guanyadores pel mateix canal on es va publicar/enviar la fotografia.



Posteriorment les fotografies guanyadores es publicaran a la pàgina web del Consorci
de Benestar Social del Gironès.

7. PREMIS
Els premis són els següents:


1r premi: un val per valor de 50 euros per la compra de qualsevol article de la botiga
FNAC.



2n premi: un val per valor de 30 euros per la compra de qualsevol article de la botiga
FNAC.



3r premi: un val per valor de 20 euros per la compra de qualsevol article de la botiga
FNAC.

* I possiblement algun premi més sorpresa a càrrec de la organització del concurs!
8. EL JURAT


El jurat estarà format per professionals experts en la temàtica proposada de diferents
serveis i entitats relacionades amb l'equitat de gènere.



El jurat atorgarà premis valorant aspectes com la creativitat, originalitat, autenticitat,
sensibilitat i coherència amb el tema proposat.

Riera de Mus, 1A 17003 Girona · Tel 972201962 · Fax 972213573

9. RESERVA DE MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ


L’organització es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs si les
circumstancies ho exigeixen.

10. RESPONSABILITAT


L’organitzador no té cap responsabilitat en cas de reclamació per disconformitat amb
els qui han estat guardonats.



L’organitzador en cap cas podrà ser considerat responsable d’algun contingut que
atempti contra els drets de tercers per als vídeos i conforme marca la Llei de propietat
Intel·lectual. En
cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’organitzador i/o el
participant retiraran la fotografia objecte de litigi.




El SIAD Gironès-Salt podrà fer ús no comercial de les imatges participants, mencionant
la seva autoria. Qualsevol altre ús haurà de ser autoritzat expressament.



La participació al concurs – amb la publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta
#8Mgironessalt – significa l’acceptació d’aquestes bases i les condicions d’Instagram
que es poden consultar a: http://instagram.com/legal/terms/

Per a més informació a:
SIAD Gironès-Salt
C/ Àngel Guimerà 106-108
17190 Salt
972 23 51 05
siad@cbs.cat
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