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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM
“VACANCES DE NADAL A LA NOGUERA”
PRIMERA. Objecte de la convocatòria
El Consell Comarcal de la Noguera, a través de l’Oficina Jove de la Noguera, convoca
el Concurs fotogràfic a Instagram “Vacances de Nadal a la Noguera” amb el propòsit
de fomentar la participació, la creativitat, la cultura i els valors socials dels i de les
joves de la comarca de la Noguera.
SEGONA. Participants
Podran participar en el concurs totes aquelles persones que ho desitgin sense límit
d’edat, però preferentment joves de la comarca de la Noguera.
Cada autor/a podrà presentar/publicar tantes fotografies com vulgui.

Es convocarà el concurs mitjançant els mitjans que es considerin més oportuns per
donar una màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per exemple, pàgines
web, xarxes socials, premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells, anuncis, etc. Així
mateix, es podrà remetre a les associacions juvenils i als Ajuntaments de la comarca
de la Noguera.
QUARTA. Tema i format de les fotografies
La temàtica del concurs serà lliure, relacionada amb vivències o activitats
nadalenques dutes a terme durant aquest període de vacances dins de la comarca de
la Noguera. Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres
certàmens.
El Comitè organitzador del concurs es reserva el dret de rebutjar la participació
d'aquelles fotografies que no corresponguin a la comarca de la Noguera. En tot cas, es
valorarà la qualitat artística i tècnica de les fotos.
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CINQUENA. Termini
El termini per presentar les instantànies a concurs serà del 23 de desembre de 2020
al 7 de gener del 2021. Les fotografies s’hauran de penjar a la xarxa social Instagram
amb l’etiqueta #nadalnoguera.
Com a requisit previ, els/les participants hauran de seguir el perfil de l’Oficina Jove
de la Noguera (@ojnoguera).
SISENA. Rebuig d’obres
Seran rebutjades totes aquelles fotografies que no compleixin amb les condicions
establertes a les presents bases. El rebuig motivat serà comunicat als seus autors/es
amb l'antelació deguda.
SETENA. Premis
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TERCERA. Convocatòria del concurs

S’atorgaran dos premis entre les millors fotografies seleccionades:
-Primer premi: El premi consistirà en una càmera esportiva i uns auriculars
inalàmbrics.
-Segon premi: El segon premi consistirà en uns auriculars inalàmbrics.
VUITENA. Selecció dels premiats
Els usuaris/àries de la xarxa social Instagram podran votar la fotografia que més els
agradi. La imatge que acabi rebent més “m’agrada” serà la guanyadora del concurs. La
segona imatge amb més “m’agrada”, serà la segona classificada i per tant s’endurà el
segon premi.
NOVENA. Verificació dels premiats i lliurament de premis
Un dia després de la finalització del termini de presentació d'obres, l’Oficina Jove del
Consell Comarcal de la Noguera verificarà quines són les dos fotografies que
tenen més “m’agrada”. El mateix 8 de gener, un cop s’hagi determinat quina és la
fotografia més votada i la que ha quedat en segon lloc, l’Oficina Jove comunicarà
als/les participants les obres guanyadores a través d’Instagram i Facebook. El premi es
podrà passar a recollir a l’Oficina Jove de la Noguera a partir d’aquell mateix dia.

Les obres premiades passaran a ser propietat del Consell Comarcal de la Noguera i
podran ser distribuïdes, copiades i exhibides pels organitzadors del Concurs, que no
obtindran cap benefici comercial d'aquestes accions. Podran ser publicades en
qualsevol medi de comunicació, pàgina web i xarxes socials. No es podran realitzar
obres derivades.
Els drets de les imatges presentades seran sempre propietat de l’autor/a i amb
Instagram com a co-propietari (tal com marca la normativa d’aquesta xarxa social). Tot
i això, els/les participants cedeixen els drets de les seves obres presentades al Consell
Comarcal de la Noguera per a que puguin ser utilitzades per a la promoció del concurs
(no per a usos comercials), fent constar sempre l’autor/a de la instantània. Les
fotografies participants en el concurs també es cedeixen per projectar-les, si es dona el
cas, en espais públics de la comarca.
ONZENA. Altres determinacions
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases.
L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions
necessàries per al bon funcionament del mateix.
DOTZENA. Protecció de dades
El Consell Comarcal de la Noguera es compromet a tractar de forma absolutament
confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals (LOPDGDD).
Responsable del tractament de les seves dades personals: Consell Comarcal de la
Noguera NIF: P7500005I Plaça de la Unió Catalanista, 1. 25600 Balaguer (Lleida)
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DESENA. Propietat de les obres

Telèfon: 973 44 89 33 consell@ccnoguera.cat Pot contactar amb el Delegat de
Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat.
Finalitat del tractament de les dades: Tractarem les dades personals per a gestionar la
participació al concurs fotogràfics a Instagram “Vacances de Nadal a la Noguera”
Procedència de les dades: De la persona interessada en participar en el concurs o del
representant legal.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran
mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat/da i durant el temps necessari
per a complir amb les obligacions legals.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les
seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de
decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per
escrit, a l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat, havent-se d'identificar degudament i
sol·licitar clarament el dret a exercir.

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA
Es fa constar que aquestes bases i convocatòria han estat aprovades per la Junta del
Govern del Consell Comarcal de la Noguera, en sessió ordinària de 22 de desembre
de 2020.
Balaguer, document signat electrònicament
Vist i plau,
EL PRESIDENT
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