BASES CONCURS FOTOGRÀFIC D’INSTAGRAM
“DRETS I DEURES DELS INFANTS I JOVES 2018”
L’Ampa Institut de Masquefa convoca la primera edició del concurs fotogràfic per Instagram
“DRETS I DEURES DELS INFANTS I JOVES 2018”
1.- Objecte
El concurs fotogràfic, “Drets i Deures dels infants i joves 2018”, promogut per l'Ampa Institut de Masquefa,
consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer els diferents drets i deures dels infants i joves.
2.- Requisits de participació
Poden participar en aquest concurs els i les joves nascuts/de entre el 2006 i 2001, ambdós inclosos, que
vulguin presentar alguna imatge dels Drets i deures dels infants i joves. En el cas de persones de menys de
18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o
tutors.
La participació és lliure i gratuïta.
Les fotografies han de ser inèdites i de creació pròpia. Les persones participants es responsabilitzaran que
no hi hagi drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
L’organització del concurs no acceptarà aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat, per continguts
racistes, xenòfobs, discriminatoris, abusius, etc
Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs.
3.- Presentació de les obres
Per participar al concurs cal penjar les fotografies a Instagram entre el 6 i el 19 de novembre de 2018,
ambdós inclosos.
Cada fotografia haurà de portar un títol amb el dret o deure en que basa la fotografia i el hashtag
#concursampainstitutmasquefa.
S’acceptaran retocs fotogràfics (filtres d’Instagram) però no s’acceptaran fotomuntatges. Les persones
participants hauran de seguir l’Instagram de l’Ampa Institut de Masquefa @ampainstitutmasquefa i
mencionar-lo quan pengin les fotografies a Instagram.
Cada persona pot publicar a Instagram tantes fotos com vulgui.
4.- Votacions de les fotografies.
Hi haurà dos premis, el de la fotografia més votada a través d’Instagram i la més votada pel públic el dia 25
novembre durant les activitats de celebració dels Drets i deures dels infants i Joves.
S’estableix un període de votació de les fotografies participants, que anirà del 6 al 22 de novembre de 2018
(fins a les 00 h), ambdós inclosos.
La fotografia que obtingui més “m’agrada” serà la guanyadora.
El diumenge 25 de novembre, a les 13 hores, es farà públic el resultat final de les votació durant les
activitats de celebració dels Drets i deures dels infants i Joves.
5.- Exposició de fotografies.
L’Ampa Institut de Masquefa farà una selecció de les fotografies presentades, amb les quals realitzarà una
exposició del 27 de novembre al 11 de desembre al vestíbul de la Biblioteca de Masquefa.
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6.- Propietat de les obres
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.
El/la jove reconeix tenir l’autorització de les persones que es puguin reconèixer a les fotografies, exonerant
a l’Ampa Institut de Masquefa.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és de l’autor/a. Amb la seva presentació, l’autor/a
autoritza a l’Ampa Institut de Masquefa 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 del l’Ampa Institut de Masquefa.
L’Ampa Institut de Masquefa es compromet a fer constar l’autoria de les obres si en fa ús.
7.- Premi
S’estableix un únic premi per cadascuna de les categories (fotografia publicada a Instagram, fotografia
votada al estand de la fira i dibuix); dotat amb una càmera Fujifilm Instax Mini instantània.
El lliurament del premi tindrà lloc el dia 25 novembre, a les 13 hores, durant les activitats de celebració dels
Drets i deures dels infants i Joves.
La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
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