Bases del concurs “Imatges per la
Igualtat” en Instagram

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol convoca la I Edició del
Concurs “Imatges per la Igualtat” amb l’objectiu de viralitzar missatges d'igualtat
a través de les xarxes socials per a conscienciar, especialment entre la joventut, de
la importància d'eradicar les desigualtats de gènere.
1.- Entitat organitzadora
Organitza la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
El concurs es desenvoluparà a través de Instagram, no obstant açò, Instagram no
patrocina, avala ni administra de cap manera el present concurs. Les dades
personals que els participants faciliten, seran facilitades a l'Ajuntament de
Rafelbunyol i en cap cas a Instagram.
2.- Període de vigència del concurs, àmbit i gratuïtat
El concurs serà d'àmbit local i de caràcter gratuït.
El concurs es desenvoluparà en el període comprès entre el dia 23 de febrer a l'1 de
març de 2018, període en el qual es podran publicar les imatges participants en la
plataforma Instagram.
3.- Requisits de participació
Podran participar en el concurs, persones físiques majors de 16 anys, residents a
Rafelbunyol. A més, serà necessari comptar amb un compte en Instagram.
4.-Les persones participants hauran de complir els següents requisits:
- Comptar amb un compte en Instagram i respectar les condicions d'ús d'aquesta
xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)
- Seguir a l'Ajuntament de Rafelbunyol en Instagram (@ajuntamentrafelbunyol)
- Compartir, mitjançant el seu perfil de Instagram, una fotografia pròpia (nova o
antiga) amb el hashtag #FemIgualtatRafelbunyol.
- Enviar un correu a prensa@rafelbunyol.es amb l'arxiu jpg original. Per a cada
fotografia haurà d'indicar-se un títol o nom que explique o mostre el contingut de
la mateixa.
- Les fotografies han de representar els valors d'igualtat de gènere, és a dir
entre homes i dones, des de qualsevol punt de vista i àmbit, o la diversitat per
orientació de gènere o sexual, respecte i tolerància (per exemple: noves

masculinitats, LGTBi, la coresponsabilitat de les labors de la llar i familiars, contra la
violència de gènere, per l'esport o l'oci en igualtat, la conciliació laboral, la
incorporació de les dones en el treball, etc.).
- Es poden utilitzar tot tipus de tècniques i estils (blanc i negre, color, etc.), estant
permesos els retocs o muntatges amb qualsevol programa o APP.
- Es podrà participar amb tantes fotografies es desitge.

5- Elecció imatge guanyadora
Una vegada finalitzat el període de publicacions del concurs, el dia 2 de març,
començarà el període de votacions. Les votacions es duran a terme en dues parts:
un primer pas per votació popular que donarà lloc a un mínim de 5 fotografies
finalistes entre les quals un jurat expert triarà a la persona guanyadora.
- Fase 1: Del 2 a l'11 de març, la ciutadania podrà triar la seua imatge guanyadora
a través dels seus vots en forma de “m'agrada”. Les 5 imatges amb més m'agrades
(o més fotografies si es produeix un empat) passaran a la segona fase.
- Fase 2: El 12 de març, un jurat, compost per membres de l'Ajuntament de
Rafelbunyol i dos fotògrafs professionals, seleccionaran d'entre les 5 imatges (o
més) amb major nombre de vots, la fotografia guanyadora.
El Jurat basarà la seua decisió en el grau de compliment amb la temàtica proposta
així com en criteris artístics i de creativitat. La decisió del Jurat serà inapel·lable,
podent, al seu judici, declarar el concurs desert.
Una vegada seleccionada la imatge guanyador, l'Ajuntament de Rafelbunyol,
contactarà amb el perfil de la mateixa en Instagram per a sol·licitar-li les seues
dades i tramitar el seu premi

6.- Descripció dels premis
La persona guanyadora del concurs obtindrà:
-Una càmera esportiva submergible

7.- Protecció de Dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades, seran incorporats i
tractats en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Rafelbunyol amb la finalitat de
gestionar el concurs. Li informem que les seues dades, inclosa la seua imatge,
podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació.

8.- Drets d'Imatge
Les persones participants autoritzen a l'Ajuntament de Rafelbunyol a utilitzar
aquestes imatges (ja siga a través d'internet o en alguna exposició física) sense
que aquestes activitats li conferisquen dret de remuneració, contraprestació o
benefici econòmic algun amb excepció feta del lliurament del premi guanyat
conforme a les presents bases. La present autorització no té limitació ni de temps
ni de territori.
9.- Contingut fotografies
L'Ajuntament de Rafelbunyol podrà eliminar a aquelles fotografies que puguen ferir
la sensibilitat de tercers, presenten activitats il·lícites, resulten ofensives o violen
drets de tercers.
L'organització es reserva el dret a admetre les fotografies si consideren no ajustarse a la temàtica i valors d'aquest concurs.
Les fotografies que es compartisquen hauran de ser originals de cada participant,
declarant l'autoria de les mateixes. L'Ajuntament de Rafelbunyol quedarà exonerat
de qualsevol reclamació que poguera produir-se en aquest sentit.

10.- Acceptació de bases
S'informa a les possibles persones participants que el simple fet de participar en el
concurs implica la total acceptació de les presents bases.
L'Ajuntament de Rafelbunyol es reserva el dret d'eliminar justificadament a
qualsevol usuari o usuària que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el
transcurs normal i reglamentari del present concurs.

