
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM
#mediambientlaclau2022

Data: Dilluns 30, dimarts 31, dimecres 1, diijous 2 i divendres 3 de juny
Espai: Espai La Clau – Instagram @espailaclau

Descripció: Farem un concurs fotogràfic a l’Instagram per joves d'entre 12 a 16 anys, que anirà vinculat
amb el cicle temàtic del mes: medi ambient i sostenibilitat. 

 «Penja una foto com a publicació o com a stories a l'Instagram i etiqueta a @espailaclau amb el
hashtag #mediambientlaclau2022».

El divendres 3 de juny a les 18.30h direm  la persona guanyadora i farem la entrega de premis. 

BASES DEL CONCURS

1. Qui pot participar? Podrà participar al concurs qualsevol persona física d'entre 12 a 16 anys.

2. Quan? Es podran presentar imatges a partir del dilluns 30 fins divendres 3 de juny a les 14:00h.

3. Com es participa?  El concurs consisteix en la publicació de fotografies (al  mur o a Stories
d'Instagram)  sobre  el  medi  ambient  i  la  sostenibilitat  (conductes  humanes  en  els  aspectes
ambientals,  respecte o  no respecte pel  nostre  entorn  natural,  l’estalvi  del  consum d’aigua o
energia, la prevenció de residus, reciclatge i recollida selectiva, la mobilitat sostenible, l’educació
ambiental,  etc.  Sempre  amb  l’etiqueta  a  @espailaclau  i  #mediambientlaclau2022.  Cada
persona pot publicar a Instagram tantes fotos com vulgui.

4. Quines condicions han de complir  els/les participants?  Seguir  el  compte d’Instagram de
l’Espai  d'adolescents  La  Clau:  @espailaclau i  etiquetar  el  perfil  i  el  hashtag
#mediambientlaclau2022.

5. Com es decideix la fotografia guanyadora? El guanyador/a serà escollit/da pel jurat. Es tindrà
en compte la qualitat, originalitat i creativitat de les imatges. La decisió del jurat serà irrevocable. 

6. Quan es sabrà qui ha estat el guanyador/a? La fotografia guanyadora es publicarà el 3 de juny
a les 18.30h pel compte  @espailaclau i es comunicarà al guanyador/a per missatge privat.  El
perfil  @espailaclau es reserva el  dret  de fer  mencions a altres fotografies participants  en el
concurs, així com penjar stories amb mencions de diverses fotografies destacades del concurs.

7. Quin és el premi? El guanyador/a del concurs rebrà una targeta regal de les botigues  FNAC
valorat en 20€.

8. Quins  supòsits  legals  s’han  de  tenir  en  compte  en  les  fotografies?  Les  persones
participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen responsablement a no
presentar materials fotogràfics sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. Cap
tercera part  pot tenir  llicència o drets sobre les imatges presentades al  concurs.  La persona
participant  reconeix  tenir  l’autorització  de  les  persones  que  es  puguin  reconèixer  a  les
fotografies,  exonerant  l’Espai  d'adolescents  La  Clau.  La  propietat  intel·lectual  de  les  obres
presentades és de l’autor/a. Amb la seva presentació, l’autor/a autoritza a l’Espai d'adolescents
La Clau de l’Ajuntament  de Barcelona a l’ús i/o edició de les fotografies mitjançant  diversos
formats i plataformes sempre i quan no tinguin finalitat comercial i vagin adreçades a la promoció
i difusió de les activitats de l’equipament. Les persones participants es responsabilitzaran que no
hi hagi drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o
plagi. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs.

9. La participació al concurs suposa l'acceptació d’aquestes bases.


