Bases del concurs «Rafelbunyol es mou amb bici»
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Rafelbunyol convoca la I Edició del
Concurs de fotografia “Rafelbunyol és mou amb bici”.
La finalitat del concurs és difondre l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport en
l'entorn urbà i fomentar el seu ús entre la ciutadania, donant a conèixer els seus
avantatges com a vehicle respectuós amb el medi ambient, saludable, democràtic i
modern.
1.- Entitat organitzadora
Organitza la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
El concurs es desenvoluparà a través de Facebook. No obstant açò, Facebook no
patrocina, avala ni administra de cap manera el present concurs. Les dades
personals que els participants faciliten, seran facilitats a l'Ajuntament de
Rafelbunyol i en cap cas a Facebook
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 13 al 18 d'abril de
2018, període en el qual es podran enviar a esports@rafelbunyol.es les imatges
participants.
3.- Requisits de participació i funcionament:
- Podran participar en el concurs persones físiques majors de 16 anys.
- Per a participar s'enviarà un email a esports@rafelbunyol.es, que ha d'incloure:
•
L'arxiu jpg original, acompanyat del seu títol o nom que explique o mostre el
contingut de la mateixa.
•

Fitxa de participació emplenada

-- Les imatges han de reflectir l'ús de la bicicleta ja siga com a mitjà de transport o
en la seua faceta lúdica.
- 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 com es desitge.
4- Elecció imatge guanyadora
- Una vegada rebudes les fotografies, es penjaran en un àlbum en el facebook
municipal de l'Àrea d'Esports on podran ser votades a través de “m'agrades” del 19
al 22 d'abril.
- Una vegada finalitzat aquest període de votacions, les 5 fotografies amb més
m'agrades seran finalistes del concurs.

- El 23d'abril un jurat expert, compost per membres de l'Ajuntament de
Rafelbunyol i dos fotògrafs professionals, seleccionarà d'entre les 5 imatges (o més
en cas d'empat) la fotografia guanyadora.
- El Jurado basarà la seua decisió en el grau de compliment amb la temàtica
proposta així com en criteris artístics i de creativitat La decisió del Jurado serà
inapel·lable, podent, al seu judici, declarar el concurs desert.
- Una vegada seleccionada la imatge guanyadora, la Regidoria d'Esports, contactarà
amb la persona guanyadora per a tramitar el seu premi.
5.- Descripció dels premis
La persona guanyadora del concurs obtindrà:
-

Una càmera esportiva submergible

6.- 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.
7.- 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 conferisca 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.
8.- Contingut fotografies
L'Ajuntament de Rafelbunyol podrà eliminar les 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.
9.- 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 justificadamente a
qualsevol usuari o usuària que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el
transcurs normal i reglamentari del present concurs.

