FIRA DEL VAPOR 2018
Bases del 4t. Concurs #firadelvapor18 a través de l’aplicació Instagram
1. Objecte
- Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies a través de l’aplicació Instagram amb
l’etiqueta #firadelvapor18
- A través d’aquest concurs es pretén que els ciutadans i ciutadanes, així com els visitants a la Fira
del Vapor, fotografiïn els espais, racons, personatges, detalls, moments... a l’entorn dels carrers
on es troba situada la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet i les comparteixin a la xarxa amb
el hashtag #firadelvapor18

2. Condicions de participació
- Poden participar totes les persones físiques que vulguin, sense límit d’edat.
- Els únics requisits són:
a) Ser usuari de l’aplicació Instagram i que les imatges s’hagin capturat, editat i publicat
amb dispositius mòbils.
b) Ser seguidor del perfil @firadelvapor, des d’on es dinamitzarà el concurs.
- En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment per
fer-ho dels pares, mares o tutors.
- Els participants assumeixen la responsabilitat envers la Comissió de la Fira del Vapor del
contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
- Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge i/o
autorització de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Unió de Botiguers de Sant Vicenç de Castellet.
- L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de
tercers.
- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de les
mateixes significarà la desqualificació immediata.

3. Durada del concurs
- Les fotografies s’hauran de publicar a través de l’aplicació Instagram dins del cap de setmana de
funcionament de la fira, del dissabte 26 al diumenge 27 de maig.

4. Forma de participació
Per participar en aquest concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les
condicions d’aquesta aplicació. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms
Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia de la Fira del Vapor
- Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats
- Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta hashtag #firadelvapor18, sens perjudici d’altres etiquetes
que l’autor de la fotografia vulgui incloure
- Publicar la foto amb l’aplicació Instagram mitjançant el seu usuari
- Ser seguidor del perfil @firadelvapor
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El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #firadelvapor18 implica el reconeixement, per part de
l’autor, que la foto etiquetada està feta dins els actes de la Fira del Vapor 2018 de Sant Vicenç de
Castellet.
No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant.
Les fotos dels participants, desprès de la selecció del jurat, es penjaran al Facebook de la Fira del Vapor
on podran ser votades per optar al premi.

5. Característiques de les fotografies
L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:
- Ha estat feta durant la Fira del Vapor 2018
- Ha estat feta pel participant i és una obra original seva
- No conté ni fa referència a marques de tercers
- No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori
- Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer
El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques
anteriors, que malmetin la imatge institucional de la Fira, així com aquelles que siguin discriminatòries
per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.

6. Premi
- PACK massatge al centre Low Cost + sopar al Talmon a Sant Vicenç de Castellet
Gentilesa de l’UBIC Sant Vicenç de Castellet

7. Jurat
El jurat estarà format per:
- 1 membres de la Comissió de la Fira del Vapor
- 1 regidors del consistori
- 1 expert en la matèria
El jurat farà una selecció de 10 de les millors fotografies participants i les seves decisions seran
inapel·lables.
Aquestes 10 fotografies seran penjades posteriorment al Facebook de la Fira del Vapor, entre els dies 31
de maig, 1 i 2 de juny de 2018, per fer la selecció definitiva a nivell participatiu amb l’aplicatiu
m’agrada’.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases
El Jurat en la seva deliberació valorarà:
- La representativitat dels elements fotografiats
- La qualitat de la imatge presentada
- L’originalitat de la imatge presentada
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La Comissió de la Fira del Vapor donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar
les dades necessàries per a l’entrega del premi.
El jurat farà pública la seva decisió el diumenge 3 de juny de 2018 a través de la pàgina oficial de
Facebook de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet.

8. Ús de les imatges
Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #firadelvapor18 seran públiques al web de la
Fira del Vapor (www.firadelvapor.cat) i les xarxes socials.
Les 11 millors fotografies seleccionades pel jurat podran formar part de l’acció promocional de la
11a. edició de La Fira del Vapor.
Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet per a futures campanyes de promoció.

9. Ús de les dades
1. Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #firadelvapor18 implica el permís perquè ens
posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge. Els noms dels guanyadors
també es faran públics als canals indicats anteriorment.
2. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Vicenç
de Castellet i Comissió Fira del Vapor
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