Serveis Socials

Edició concurs de fotografia en Instagram
Campanya de prevenció de riscos per consum d’alcohol i altres
drogues: #PracticaPego2017
1a

Bases del concurs:
- Organització i objectius:
La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls amb domicili
C/Ramón y Cajal nº 14, amb CIF P5310201H i concretament la UPCCA – Unitat de
Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, a proposta de la Regidora de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Pego com a vocal en esta Mancomunitat, organitzen i porten a
terme el present concurs #PracticaPego2017
El concurs té com a objectiu incentivar la participació ciutadana en les accions
desenvolupades per la UPCCA i INFOJOVEPEGO en Instagram, realitzant un concurs de
fotografia entre la comunitat de seguidors de @upccamancopego en Instagram,
compartint imatges, practicant algun tipus d’oci saludable, reflectant que aquest
col·lectiu és capaç de practicar diferents activitats com ballar, jugar, anar al cine, etc.,
allunyant-se de ningun tipus de conducta de risc.
Aquesta proposta és valida tant per a residents de Pego, L’Atzúbia i Les Valls així com per
a visitants, animant a quelcom que vulga participar a pujar les seues fotos al seu compte
d’Instagram, utilitzant sempre el hashtag #PracticaPego2017 i la geolocalització en Pego,
l’Atzúbia i Les Valls.
- Caràcter de la promoció i persones legitimades:
Instagram és una xarxa social mòbil de fotografia i vídeos, disponible per a iPhone i iPad
d’Apple i dispositius d’Android. A través d’aquesta aplicació que es pot descarregar de
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forma gratuïta, els usuaris poden immortalitzar moments i personalitzar-los al mateix
temps que ho comparteixen amb els seus amics des del seu propi dispositiu mòbil.
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física (els menors d’edat tindran que
anar acompanyats de la mare, pare o tutor a l’hora de recollir el premi) que dispose d’un
compte en Instagram i que durant el període de validesa del concurs present participe en
l’acció seguint les bases ací exposades.
@upccamancopego en Instagram no es fa responsable de la veracitat dels perfils dels
participants.
El present concurs pretén que la competició entre els participants es realitze amb
igualtat de condicions i amb estricte compliment de les normes. Per aquest motiu
@upccamancopego es reserva el dret a excloure de manera automàtica i immediata a
qualsevol participant que no complisca les bases descrites.
Instagram no patrocina, avala ni administra el concurs, al mateix temps que tampoc està
associat a aquest.
La participació al concurs és totalment gratuïta.
No podran participar els membres del jurat.
- Àmbit temporal i temàtica del concurs:
El concurs estarà en vigor des de l’1 de desembre de 2017 fins el 30 de desembre de
2017. Sols tindrà efecte a través de la pròpia pàgina d’Instagram de @upccamancopego i
amb el compliment de les bases legals.
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La temàtica de les fotografies estarà enfocada a promocionar activitats d’oci saludable,
joves practicant alguna activitat que s’allunye de les conductes de risc, demostrant que
aquest col·lectiu és capaç de passar-ho bé realitzant diferents activitats saludables, com
be puga ser: cine, deport, ball, assajos, teatre, música, etc.
- Desenvolupament del concurs:
La inscripció en el concurs implica que la/el participant tinga un compte en Instagram i
respecte les condicions que comporta aquesta xarxa social.
Perquè la publicació puga ser vàlida ha de ser publicada de manera pública.
Per a participar a més de complir els requisits indicats anteriorment tenen que realitzar
els següents passos:
1. Seguir en Instagram a @upccamancopego
2. Fer una foto practicant alguna activitat d’oci saludable (aquesta ha d’estar realitzada
en algun lloc de Pego, l’Atzúbia i Les Valls)
3. Penjar-la al compte d’Instagram amb o sense filtre.
4.

Etiquetar

la

imatge

amb

el

hashtag

#PracticaPego2017

i

mencionant

a

@upccamancopego en la publicació.
5. Geolocalitzar-la per saber que ha sigut realitzada en Pego, l’Atzúbia i Les Valls
6. El jurat es reserva el dret a no concedir el premi a aquelles fotos que no complisquen
alguns dels passos marcats en les bases o que ho facen de manera equivocada.
7. Les imatges hauran de ser compartides durant les dates indicades del concurs.
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8. Sols s’acceptaran imatges publicades en Instagram i que estiguen correctament
etiquetades amb el hashtag #PracticaPego2017 durant el període del concurs.
9. Les i els participants podran pujar totes les fotos que desitgen però no es tindrà en
compte la quantitat de les mateixes si no, la qualitat d’aquestes, de manera individual.
El fet de que la foto obtinga molts «m’agrada» no implicarà possibilitats de guanyar, al
igual que tampoc ho serà que tinguen molts seguidors en el seu compte d’Instagram.
- Premis:
El concurs comptarà amb 3 premis a les 3 persones que, siguen seguidores de la
@upccamancopego, que la imatge que publiquen continga el hashtag #PracticaPego2017 i
que estiga geolocalitzada en Pego, l’Atzúbia i Les Valls.

1r premi: Utilització de les instal·lacions públiques del gimnàs de forma gratuïta durant
un any per a l’autora o autor de la foto guanyadora del 1r premi.
2n premi: Un 10% de descompte en material de llibreria per a l’autora o autor de la foto
guanyadora del 2n premi.
3r premi: Una revisió gratuïta de l’ordinador de l’autora o autor de la foto guanyadora
del 3r premi.
El premi no es pot canviar per diners ni es pot transferir a una altra persona.
Les i els guanyadors tindran un plaç de 3 dies laborals per recollir els premis des del dia
de la publicació de les guanyadores i guanyadors. Si passats eixos 3 dies laborals ningú
reclama el premi aquest quedarà anul·lat.
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El premi es podrà utilitzar durant un any una vegada publicat el/la guanyador/a, si
durant aquest any no s’utilitza no és podrà gaudir d’ell posteriorment.
- Jurat:
El jurat estarà compost per:
1. La Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pego com a vocal de la
Mancomunitat
2. El Regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Pego
3. La tècnic de la UPCCA – Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives
El jurat escollirà les imatges d’entre tots les persones participants. Per a la seua elecció
es valorarà, aquelles imatges en les que s’observe clarament la realització d’oci
saludable excloent qualsevol conducta de risc demostrant alhora que els joves saben
passar-ho bé en la localitat.
El jurat escollirà 3 fotos guanyadores.
El nom de les 3 persones guanyadores es comunicarà en la inaguració d’INFOPEGO i
mitjançant l’Instagram i el Facebook de la UPCCA de la Mancomunitat de Pego, l’Atzúbia
i Les Valls.
El jurat es reserva el dret a no nombrar ningun guanyador si les fotos no complixen els
requisits establerts en les bases del concurs.
- Condicions del contingut de les imatges i textos:
Les imatges deuen ser originals d’autoria del/la participant a efectes dels drets de
propietat intel·lectual i no deuran infringir drets a tercers.
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Serà exclosa qualsevol imatge en la qual el/la participant no siga l’autor/a, lesione drets
de tercers, o el seu contingut siga racista, abusiu, vulgar, masclista, violent, obscé,
amenaçant, vulnere algun dret fonamental de les persones o qualsevol que estiga en
disposició legal en vigor.
El/la participant serà l’únic/a responsable d’obtindre quants permisos i autoritzacions
siguen pertinents per no vulnerar qualsevol dret a tercers.
Totes les imatges que no respecten els principis anteriors seran automàticament
descartades quedant així excloses del concurs.
- Consentiment i protecció de dades:
Les i els participants en el moment de publicar la foto, cedeixen els drets d’imatge a la
Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i a les Regidores
de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego.
Les i els participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de dades, mitjançant un correu electrònic a upcca@pego.org
- Exempció de responsabilitats:
Les i els participants saben que les seues fotos poden ser utilitzades i publicades en altres
xarxes socials i en altres promocions, sense contraprestació, quedant la Mancomunitat de
Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les Regidories de Serveis Socials i
Sanitat de l’Ajuntament de Pego alliberats de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les
Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego queden igualment
alliberats de les conseqüències de l’ús propi que els participants realitzen dels seus
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missatges en les xarxes socials, en Internet i en qualsevol altre tipus de suport digital o
no.
- Garanties:
Amb la senyalització del hashtag en les seues publicacions l’autor/a garantitza que la
imatge és original no estant baix contracte o llicències a tercers de drets d’autor o de
propietat intel·lectual o d’altres drets.
Igualment, la/el participant garantitza que les seues fotos estan alliberades de qualsevol
càrrega.
En qualsevol cas, la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les
Valls i les Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego quedaran
exclosos de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a possibles
drets que pogueren derivar-se de les fotos.
- Propietat Intel·lectual:
Les i els participants del concurs cedeixen gratuïtament a La Mancomunitat de Serveis
Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i a les Regidories de Serveis Socials i
Sanitat de l’Ajuntament de Pego qualsevol tipus de dret que poguera correspondre’ls
respecte als missatges i tots els drets a la propietat intel·lectual de caràcter patrimonial,
els drets de reproducció, divulgació, comunicació pública, distribució i disposició al
públic, així com el dret de transformació incloses les xarxes socials de telecomunicacions
i Internet.
- Reserves i limitacions:
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La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les
Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego es reserven el dret
d’anul·lar el concurs o canviar-lo per causes tècniques o qualsevol altre cas aliè a la seua
voluntat que fera impossible complir amb el desenvolupament del concurs segons les
bases establertes.
La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les
Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego declinen tota
responsabilitat en el cas suposat de la existència d’una mala recepció o d’una no
recepció dels materials, per qualsevol motiu, així com del mal funcionament d’Internet o
d’Instagram que impedisquen el desenvolupament del concurs.
La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les
Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego no es fan responsables de
la veracitat de les dades aportades pels participants, així doncs, si les dades facilitades
no són correctes la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les
Valls i les Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego quedaran
exclosos de qualsevol responsabilitat en cas de no poder localitzar als/les guanyadors/es
per comunicar-los el resultat i gestionar l’entrega del premi.
- Altres reserves:
La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls i les
Regidories de Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament de Pego

es reserven el dret

d’utilitzar els noms, cognoms i imatge dels participants per a reproduir-los i utilitzar-los
en qualsevol activitat publi-emocional relacionada amb la Mancomunitat sense ninguna
remuneració.
- Acceptació de les bases:
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S’informa a les i els possibles participants que el fet simple de participar en el concurs
implica l’acceptació de les bases d’aquest.
La no acceptació de les bases per part del/la participant comportarà la no admissió en el
concurs i La Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i Les Valls no
tindrà obligació amb el participant.
- Jurisdicció:
Aquest concurs es regeix per la legislació espanyola vigent
- Contacte:
Per a qualsevol dubte sobre el concurs els participants podran dirigir-se al correu
electrònic upcca@pego.org o al telèfon 965570601

- Col·labora:

Ajuntament
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Gallinera
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