Bases del concurs fotogràfic
#experienciacardona2019
De l’1 de febrer al 5 de maig

1. Objecte i àmbit
La Fundació Cardona Històrica organitza #experienciacardona2019, un concurs fotogràfic a través
del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/cardonaturisme).
Es convida als visitants a realitzar fotografies del centre històric de Cardona (carrers, places,
edificis, detalls ornamentals, escultures, comerços, mercat de diumenge...),
El concurs fotogràfic tindrà una durada des del dia 1 de febrer de 2019 i fins el dia 5 de maig
de 2019 a les 23.59 hores.

2. Organització
El concurs fotogràfic està organitzat per la Fundació Cardona Històrica. Les bases es poden consultar
al web: www.cardonaturisme.cat.

3. Requisits de participació
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de:
1. Ser majors de divuit anys.
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui
veure les imatges
3. Ser seguidor del perfil @cardonaturisme .
4. Compartir fotografies fetes al centre històric de Cardona. No s’acceptaran imatges referents a
altres espais patrimonials de Cardona (com ara la Muntanya de Sal, el Castell o l’entorn de
Cardona).
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les
fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a
favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció
de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la imatge hi
apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es
demanarà l’original per comprovar l’autoria.

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les
publiquin dintre de les dates del concurs.
7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb el
hashtag #experienciacardona2019
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden
consultar-se a https://instagram.com/legal/terms.

4. Calendari del concurs
El concurs fotogràfic tindrà una durada des del dia 1 de febrer de 2019 i fins el dia 5 de maig de 2019
a les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període.

5. Jurat i elements de valoració
1.Jurat
El jurat estarà composat per:
• 2 professionals de l’àmbit de la fotografia
• 1 tècnic de l’àmbit del turisme
• 1 comerciant de Cardona.
El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre
totes les fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. Un
dels membres del jurat actuarà com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la sessió.
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no
prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
2. Elements de valoració
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri de
valoració.

6. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi
1. Premi
El premi consistirà en:
• Una estada per a 2 persones en règim d’allotjament i esmorzar a l’Hotel Bremon de
Cardona
• Un “Cardona Tiquet” per a 2 persones (entrada gratuïta a la Muntanya de Sal, al Castell, al
Centre Històric i al Museu de la Sal Josep Arnau).
Hi haurà un únic guanyador.
2. Procediment d’acceptació

El dia 10 de maig de 2019, la Fundació Cardona Històrica deixarà un missatge a la fotografia
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu
electrònic a l’adreça informacio@cardonaturisme.cat . En aquest correu electrònic confirmarà la
seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En
aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el NIF i un
telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix
totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador
quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a continuació.
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres xarxes
socials de Cardona Turisme
3. Lliurament del premi
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Fundació es posarà en contacte amb el premiat o premiada
per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no pugui assistir a l’acte de lliurament,
es facilitarà una adreça per entregar el premi.

7. Protecció de dades personals
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen
que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la Fundació Cardona
Històrica.
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest concurs, per a contactar amb la persona
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de les xarxes socials, seran eliminades un cop
finalitzi el concurs, excepte les del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu
històric de la Fundació per a la seva conservació indefinida.

8. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la
participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap
manera aquest concurs ni hi és associada.

9. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a Instagram una
llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús https://Instagram.com/legal/terms)
El guanyador cedirà a la Fundació Cardona Històrica els drets d’explotació de les imatges i, en
concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de
difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris,
Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor
de la fotografia.

