Bases del concurs fotogràfic i de vídeo 'ClicMob!'
--1 Objecte
El Departament de Territori i Sostenibilitat promou la Setmana Europea de la Mobilitat a través
del concurs de fotografia i vídeo ‘ClicMob!’ a la xarxa Instagram.

--2 Subjecte
Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física de 14 anys o més i amb domicili
a l'àmbit territorial de Catalunya que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació
d'aquest concurs.
Les persones menors de 18 anys han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors per
participar en el concurs.

--3 Activitat
El concurs consisteix en la publicació a Instagram d’imatges i vídeos sobre mobilitat sostenible
amb l’etiqueta #mobilitat2018.

--4 Procediment
4.1 Termini
El concurs començarà el 12 de setembre a les 10.00 hores i acabarà el dia 26 de
setembre a les 10.00 h. No s'admetran a concurs publicacions més enllà de l'hora
d’acabament del concurs.

4.2 Com participar-hi
Cal fer una fotografia o vídeo d'elements de transport i mobilitat diferenciadors i
identificables de Catalunya. També de les activitats de la Setmana Europea de la
Mobilitat, com pedalades, caminades i d’altres activitats. És obligatori que la fotografia o
el vídeo hagin estat fets al territori de Catalunya.
S’ha de posar un títol a la fotografia/vídeo, preferiblement que identifiqui el lloc o l'acció
fotografiats.
Cal etiquetar la fotografia/vídeo amb l'etiqueta (hashtag) #mobilitat2018, sens perjudici
d'altres etiquetes que l'autor de la fotografia/vídeo hi vulgui incloure.

4.3 Requisits i condicions de les fotografies i dels vídeos presentats
Per participar en el concurs cal tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar
les condicions d'aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
No hi ha limitació pel que fa a la quantitat de fotografies o vídeos per participant i no es
tindran en compte les valoracions d'altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
Es pot participar en el concurs amb fotografies i vídeos fets amb anterioritat a la
publicació d'aquestes bases que es presentin dins els terminis establerts i que
compleixin totes les condicions de participació.

Les imatges:
Han d’incloure un element diferenciador i identificable del transport i de la
mobilitat sostenible a Catalunya, en els termes assenyalats a l’apartat 4.2.
Han d’estar fetes pel participant i ser una obra original seva.
No poden tenir cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori.
Han d’haver obtingut el consentiment legal necessari de les persones i entitats
que hi puguin aparèixer.
El comitè organitzador té la facultat de rebutjar les fotografies, vídeos i
missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la
imatge institucional de Catalunya, així com aquelles que siguin discriminatòries
per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
Els vídeos han d’estar publicats a la cronologia (timeline) de l’usuari (no com a
història –story-) i han de tenir una durada màxima de 30 segons. També
s’admetran vídeos tipus boomerang i gifs animats.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers el Departament de
Territori i Sostenibilitat 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 exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin
fotografiades, amb total indemnitat per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

La Generalitat de Catalunya, així com les entitats col·laboradores de la Setmana
Europea de la Mobilitat 2018, podrà pujar durant el concurs, a les seves pàgines a
Internet i xarxes socials, les fotografies i vídeos que creguin oportunes per promoure el
concurs.

4.4 Jurat
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies, vídeos i els
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat està format per professionals de la fotografia i persones treballadores del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Els membres del jurat són:
Ramon Vilalta
Alba Muñoz
Laia González
Clara Compte

El jurat tindrà la facultat de triar la imatge i el vídeo guanyadors. Les decisions preses
per aquest jurat seran inapel·lables.

4.5 Selecció de propostes guanyadores
Selecció final
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l'acabament del termini i triarà la fotografia i
el vídeo guanyadors.
Criteris de valoració
- La representativitat de la mobilitat sostenible de la imatge o vídeo presentats.
- La qualitat de la imatge i el vídeo presentats.
- L'originalitat de la imatge i del vídeo presentats.
- La representativitat dels diferents territoris.
El jurat pot declarar el concurs desert.
El Departament de Territori i Sostenibilitat anunciarà els noms de les persones
guanyadores i els demanarà que es posin en contacte amb el Servei de Premsa del
Departament mitjançant el seu perfil a Instagram, @territoricat
Les persones guanyadores hauran de fer una declaració responsable conforme les
imatges compleixen els requisits exposats en aquestes bases.
Si els guanyadors no es posen en contacte amb el Departament en el termini de 15
dies, el jurat triarà la imatge o vídeo que hagi quedat en segona posició i es posarà en
contacte amb la persona que l’hagi publicat. I així successivament.

4.6 Premis
Els premis del concurs consisteixen en:
1. UN ABONAMENT DE TRANSPORT PER A TOT UN ANY per a la millor fotografia
2. UNA ESTADA A VALL DE NÚRIA per al millor vídeo.
Vàlid per a una estada d’una nit per a dues persones a l’Hotel Vall de Núria en règim de
dormir i esmorzar. Cal consultar-ne la disponibilitat abans de fer la reserva.
Vàlid per a la temporada d’hivern 18/19
3. UN BITLLET A PORTAVENTURA PER A 2 PERSONES que se sortejarà entre els
usuaris que hagin mencionat dos usuaris d’Instagram en els comentaris de la imatge
del concurs publicada pels organitzadors.
Vàlid per a dos bitllets combinats amb el parc Port Aventura World
Inclou el desplaçament d'anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalies de
Catalunya
Inclou l'entrada d'un dia al parc.
En cap cas no es podran canviar els premis per diners però sí que es podrà renunciar
al premi.
Una mateixa persona no podrà rebre més d'un premi.

5. Protecció de dades
Les dades de les persones guanyadores del concurs es tractaran amb la finalitat de gestionar
el lliurament del premi que els correspongui, d’acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, en especial el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, general de
protecció de dades.

