BASES REGULADORES DEL CONCURS A INSTAGRAM DE “SELFIES” AMB L'ETIQUETA
#BOJOSPERSANTBOI DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1.- OBJECTIU:
L'objectiu del concurs és que els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi puguin plasmar l'orgull de
viure a Sant Boi de Llobregat, fent-ho amb un “selfie” a un recurs o oci local per promocionar la
nostra ciutat a través de l'Instagram.
2.- OBJECTE:
L’objecte del concurs és seleccionar les millors fotografies que representin els recursos i oci local
amb presencia del seu autor/a
3.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Requisits dels participants :
Durant el període promocional indicat a les presents bases, tindrà possibilitat de participar en el
present concurs les persones majors de 14 anys (*).
(*) En cas dels menors d’edat, segons l’article 13 del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre
pel qual s’aprova el Reglament de Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal estableix que
"podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares
o tutors legals”.
No podran participar al concurs aquelles persones que hagin participat directa o indirectament en
la elaboració i desenvolupament del concurs, així com els seus familiars de primer grau.
Per a participar serà necessari :
Publicar des del perfil personal del participant una imatge tipus “selfie” realitzada en espais i
llocs emblemàtics de l'entorn urbà, natural i agrícola de Sant Boi de Llobregat. Així mateix, també
podran ser “selfies” on es visualitzi que s'està gaudint de l’oci local a bars i restaurants, al cinema i
anant de compres.
Incloure el hastag #bojospersantboi.
Les fotografies no poden contenir ni fer referència a altres poblacions que no sigui Sant Boi de
Llobregat. No poden contenir tampoc material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu,
incendiari o difamatori.
L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte
Instagram les quals pertanyen exclusivament als seus autors, en conseqüència l’autor ha de
comptar amb la autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades.
L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol
contingut publicat com a conseqüència del present concurs.
4.- PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Las fotografies dels “selfies” seran compartides en Instagram de manera pública amb la etiqueta o
hashtag #bojospersantboi.

El seguiment de las fotografies del concurs serà públic a través de l'aplicació de Iconosquare
(www.iconosquare.com).
5.- CALENDARI I TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El concurs s’iniciarà l'1 de novembre de 2014 a les 11hores i finalitzarà el 28 de febrer de
2015 a les 23:59 hores.
A final de cada mes s'escolliran les 15 fotografies millors del mes. A principis del mes de març.
s'escollirà la millor fotografia d'entre les 60 guanyadores dels premis mensuals.
La resolució del concurs i la data de lliuraments del premis es farà durant la primera quinzena del
mesos de desembre de 2014, gener de 2015, febrer 2015 i març de 2015 mitjançant el web
municipal www.santboi.cat i el lliurament del premi es farà en dependències municipals de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Si per causes de força major fos necessari ajornar o modificar el concurs es publicarà la
informació al web municipal.
6.- JURAT
El jurat d'aquest concurs estarà format per tres persones en representació de l’ajuntament.

Regidora de Turisme

Tècnic Departament de Promoció de la Ciutat

Tècnic Departament de Comunicació
Així mateix rebran l’assistència de personal experts per la seva valoració.
7.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Les 15 fotografies guanyadores del mes tindran com a criteri de valoració la seva qualitat,
originalitat, popularitat així com que siguin representatives de l’objecte del concurs.
D’entre les 60 fotografies escollides al final de campanya s’escollirà el primer premi, que serà la
fotografia guanyadora del concurs amb el premi principal.
8.- PREMIS
Les fotografies escollides mensualment rebran com a premi una litografia de Sant Boi signada per
Mikel Urmeneta (autor de Kukuxumusu).
15 premis a les millors fotos de novembre
15 premis a les millors fotos de desembre
15 premis a les millors fotos de gener
15 premis a les millors fotos de febrer
L’autor/a de la fotografia escollida com a primer premi del concurs d’entre les 60 seleccionades,
rebrà un premi especial que consisteix en un càmera digital.
L’ajuntament es reserva el dret a declarar desert els premis en aquells casos en que hi hagi un
nivell de participació insuficient (menys de 20 participants cada mes).
Els guanyadors/res podran renunciar al premi, però en cap cas els premis podran ser objecte de
canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.
Un cop publicat el premi el guanyador enviarà un correu electrònic a l’adreça
promociociutat@santboi.cat es sol·licitarà l’acceptació del premi i les dades necessàries per fer
efectiu el lliurament del premi.

En cas que guanyador/a no envií la informació, l’Ajuntament declararà desert el premi. Així mateix,
l’ajuntament es reserva el dret d’ajornar el lliurament de premis per causes alienes a la seva
voluntat o de canviar el premi per causes de força major.
Per recollir els premis caldrà identificar-se com autor/a de la fotografia amb el nom d’usuari/a
corresponent, i acreditar ser una de les persones que apareix al “selfie” mitjançant la presentació
del DNI o document acreditatiu.

9.- PROPIETAT INTELECTUAL
Vist que els autors/res publicaran les fotografies a la xarxa Instagram, cal tenir en compte que
l’esmentada xarxa es reserva el dret de forma il·limitada de tots els recursos que els usuaris
publiquin a la xarxa. Per tant cal publicar fotografies i continguts de forma responsable.
L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos
publicades.
Els participants autoritzen amb la seva participació a l’ajuntament de Sant Boi a la reproducció, ús,
distribució i comunicació pública del seu nom, cognom i fotografies participants mitjançant
qualsevol mitjà present o futur. (inclosos però no limitats a Internet, material digital o suport paper,
etc.).
10.- RÈGIM FISCAL
Els premis objecte del concurs no es troben subjectes a la retenció a compte de l’impost sobre la
renda de persones físiques d’acord amb el Real Decreto 439/2007, pel qual s’aprova el reglament
del IRPF, per ser una base de retenció inferior a 300 €.
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases i el dictamen del jurat, així
com l'autorització per divulgar públicament totes les fotografies que participin en els canals de
comunicació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

