BASES DEL CONCURS “LA MEVA VALL”

PRIMERA.-ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL
A continuació es detallen els termes i condicions del CONCURS DE FOTOGRAFIA i DIBUIX
INFANTIL “LA MEVA VALL” promogut pel Club Pirinenc l’Esquella, (d'ara endavant,
“CPE”) amb CIF G-55361224 i domicili social al Carrer Mestre Isern, 24,17534 Pardines.
(d'ara endavant, el “Concurs”). En aquest concurs podran participar els socis i sòcies del
CPE i qualsevol altra persona que visiti la Vall de Ribes al moment de participar en el
concurs.
Queden exclosos de la participació els membres de la Junta del Club Pirinenc d’Esquella.
El termini de presentació serà des del dia de 10 de juliol a les 00:00 hores fins al 20
d’agost a les 23:59 hores.

SEGONA.-OBJECTE
L'objectiu és donar a conèixer la Vall de Ribes entre els socis i sòcies del CPE, els residents
de totes les poblacions que conformen la Vall de Ribes i els visitants, a través d'una
fotografia presa en el període estival a qualsevol indret de la Vall amb temàtica lliure i
dibuixos infantils que reflecteixin també indrets de la Vall de Ribes.

TERCERA.-TEMÀTICA DEL CONCURS
La temàtica del Concurs és “LA meva Vall”, per la qual cosa les fotografies i dibuixos
poden representar llocs, paratges, objectes, etc que destaquin la Vall de Ribes.

QUARTA.-MECÀNICA DEL CONCURS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Les persones (adults i infants) que de forma voluntària vulguin participar, hauran de remetre
per missatge directe d’Instagram la seva fotografia i/o dibuix amb un breu text on s’expliqui
la vinculació de la fotografia o dibuix amb el tema del concurs. Un cop rebuda el Comunity
Manager del Club publicarà la fotografia l’IG del CPE amb el títol “La meva Vall” i el nom del
concursant. En el cas de no disposar de la xarxa social d’Instragram, es podran fer arribar
les fotografies i/o dibuixos a través de la bústia de correu electrònic: info@esquella.com.

1) La fotografia/dibuix ha de ser original i inèdita. No haurà estat amb anterioritat
publicada en cap mitjà o suport, ni participat en un altre concurs.

2) La fotografia pot ser editada amb qualsevol aplicació existent.
3) Cada participant podrà concursar amb un màxim d'1 fotografia o 1 dibuix, i només
es podrà participar una vegada.
4) Aquelles fotografies/dibuixos que no compleixin amb els requisits no podran
participar en el concurs.
5) Totes les fotografies rebudes fora del termini indicat al primer apartat d'aquestes
bases no seran tingudes en compte per participar en el Concurs.

CINQUENA.-DESCRIPCIÓ DELS PREMIS
Hi haurà tres guanyadors/es en el concurs de fotografia. Pel concurs de dibuix infantil hi
haurà un guanyador/a per les següents categories:
Categoria A: participants nascuts el 2008, 2009 i 2010.
Categoria B: participants nascuts el 2011, 2012 i 2013.
Categoria C: participants nascuts del 2014, 2115 i 2016.
Els premis pels guanyadors es publicaran a la web del Club i a l’Instagram del Club Pirinenc
l’Esquella el dia 31 de juliol.

SEXTA.-JURAT I RESOLUCIÓ
Les 3 fotografies que rebin mes “M’agrada” a l’Instagram del CPE seran les fotografies
guanyadores.


El dibuix que rebi mes “M’agrada” a l’Instragram del CPE per cada categoria (A, B i C) serà
el dibuix guanyador.
El resultat del concurs “La meva Vall” es comunicarà el 22 d’agost a la festa del soci del
Club Pirinenc l’Esquella que se celebrarà al Refugi de Pla d’Erola, reservant-se el dret a
modificació d'aquesta data per motiu de força major. Als guanyadors del concurs de
fotografia i de dibuix se’ls lliurarà el premi en aquell dia.

SETENA.- CONSULTA I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants podran consultar la normativa de les Bases del Concurs a la web del CPE, a
l’activitat publicada.
Els participants es comprometen que la fotografia/dibuix sigui original i inèdita. Això és, que
no hagi estat publicada ni hagi participat en un altre concurs amb anterioritat, garantint
l'autoria de l'obra, i la seva única titularitat sobre els drets d'autor sobre la mateixa.
El participant manifesta i garanteix expressament:

• Que la fotografia/dibuix presentat al Concurs organitzat pel CPE s'ha obtingut amb ple
respecte i compleix plenament els requisits continguts en les legislacions vigents sobre
protecció de dades de caràcter personal, dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, així com a la propietat intel·lectual i industrial, i qualsevol altra que li sigui
aplicable.
• L'originalitat i autoria de la fotografia/dibuix presentat al Concurs no vulnera ni infringeix
patents, marques, drets d'autor o altres drets de propietat industrial i/o intel·lectual o
qualssevol drets de tercers. El participant s'obliga i es compromet a respondre per qualsevol
reclamació judicial, extrajudicial o de qualsevol altra índole que en matèria de drets d'autor o
qualsevol altre dret, es pogués interposar contra CPE, exonerant conseqüentment al CPE
de qualsevol tipus de responsabilitat en relació amb l'establert en aquesta Clàusula.
La participació es voluntària i suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases, així com de
les clàusules contingudes en aquest document.

OCTAVA.-AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE NOM. DRETS D'IMATGE
El Participant manifesta i garanteix expressament:
• Que cedeix al CPE tots els drets d'explotació sobre la fotografia/dibuix que li puguin
correspondre sobre la mateixa, entre els quals es troben, a manera enunciativa i no
limitativa, els drets a la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma,
els de traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació dels mateixos, i els
de distribució pública en qualsevol forma.
• Que autoritza expressament al CPE per a la seva publicació en el seu àlbum de fotos
digitals, a Instagram i web, o en qualsevol altre suport divulgatiu que consideri convenient.
• Que autoritza el seu ús publicitari, educatiu, o amb qualsevol altra finalitat així com la seva
publicació, exposició, difusió, comercialització i qualsevol altra actuació que consideri
convenient, el CPE, a través de qualsevol suport, mitjà o canal de comunicació que
consideri/n necessari o convenient, sense que aquest ús li confereixi dret algun a cap tipus
de compensació econòmica.
El CPE queda autoritzat per posseir, arxivar, reproduir, utilitzar, difondre el nom, cognoms,
imatge i veu del participant que resulti guanyador, així com la fotografia i dibuix que resultin
guanyadors, a tota classe de mitjans audiovisuals per part de CPE (per referir-se a totes
aquestes actuacions “la utilització”) quedant limitat l'ús i la finalitat de les citades dades a
qualsevol activitat publicitària o promocional limitada a l'àmbit de l'activitat del CPE, sempre
que es trobi relacionada amb el desenvolupament del concurs en el qual participa. Les
imatges, vídeos, elaboracions creatives i enregistraments i, en general, qualsevol modalitat
visual o audiovisual, amb independència del suport o mitjà de comunicació en el qual es
materialitzin o es difonguin (d'ara endavant, els Elements), que hagi pogut realitzar CPE,
seran propietat del CPE, i s'entendrà cedit en exclusiva pel participant seleccionat, tots els
drets d'explotació sobre els mateixos. Tot això sense limitació d'àmbit geogràfic i amb una

durada temporal de fins a dos anys a comptar des de la data en què es doni per finalitzat el
Concurs.
Conseqüentment amb l'anterior es consideraran cedits pel participant guanyador a CPE els
drets d'imatge que poguessin correspondre-li com a conseqüència de l'emissió i/o
enregistrament audiovisual, així com dels reportatges gràfics, individuals o col·lectius, que
es realitzin. De la mateixa manera els participants guanyadors del concurs autoritzaran de
forma expressa i irrevocable al CPE a conservar els esmentats enregistraments i imatges
gràfiques perquè puguin ser utilitzades total o parcialment per a les finalitats establertes i en
els mitjans que consideri convenient, durant el període establert en el paràgraf anterior.
El CPE es compromet a citar el nom de l'autor o persona que ostenti qualsevol dret sobre la
mateixa, cada vegada que la fotografia i dibuix siguin divulgats, sempre que això sigui
possible.
El CPE es reserva el dret a no reproduir en algun suport aquelles fotografies rebudes que
no s'ajustin a les bases o al criteri expressat en el Concurs i sempre que no s'estimi
convenient fer-ho. En cap suposat les fotografies rebudes seran retornades.

NOVENA.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
No obstant això el manifestat anteriorment sobre aquest tema, i de conformitat amb
l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i
comerç electrònic, el Participant presta voluntàriament el seu consentiment i autoritza
expressament a CLUB PIRINENC L’ESQUELLA a:
1.Que les seves dades personals i les incorporades a la fotografia o dibuixos
facilitades siguin incorporades com a tals dades a un fitxer automatitzat o no,
titularitat de Club Pirinenc l’Esquella (CPE), autoritzant el participant la citada
incorporació per a les següents finalitats: realitzar el procés d'inscripció, gestió,
participació, valoració dels materials i concessió i divulgació del premi.
2.Que les dades que se sol·liciten són les que es consideren adequades per a la
finalitat objecte del present Concurs.
3.Que el responsable del fitxer és el Club Pirinenc l’Esquella (CPE) on el participant
en la seva qualitat de titular de les dades pot exercitar gratuïtament els drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals i d’altres que li
puguin correspondre, en els termes previstos en la citada Llei Orgànica 15/1999, el
Reglament General de Protecció de Dades i altres normes que la desenvolupen
dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@esquella.com
4.Als efectes previstos en la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de Protecció Civil del
Dret a l'Honor a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i en la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el
participant autoritza, en el cas que aquest resulti guanyador del premi, perquè Club

Pirinenc l’Esquella pugui difondre i utilitzar públicament el seu nom, cognoms, imatge
així com la/s fotografia/s i dibuixos, en qualsevol activitat publi-promocional
relacionada amb l'objecte del present Concurs sense que aquesta utilització li
confereixi al participant dret a rebre remuneració o benefici algun, amb excepció feta
del lliurament del premi guanyat, així com perquè pugui utilitzar públicament el seu
nom i imatge a l'efecte del desenvolupament promocional, com a guanyador que ha
resultat del Concurs.
A més de les obligacions anteriorment establertes, el Club Pirinenc l’Esquella s'obliga
específicament a custodiar les dades, a través de les mesures de seguretat, legalment
exigibles, d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat dels mateixos, evitant
la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l'estat de la
tecnologia en cada moment, la naturalesa de les dades i els possibles riscos a què estiguin
exposats. A aquests efectes, el Club Pirinenc l’Esquella (CPE) manifesta expressament que
té implementades les mesures de seguretat en els fitxers, exigides pel Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, manifestant específicament: que aquestes mesures
s'ajusten, com a mínim, al nivell de seguretat que sigui legalment exigible en cada cas; que
té elaborat el / els corresponents / s document / s de seguretat de, si s'escau, els fitxers,
especialment amb un registre d'incidències de seguretat, tot això segons els termes que
estableix la normativa esmentada; que aquesta informació està disponible en tot moment
per al Club Pirinenc l’Esquella o, si s'escau, per les autoritats administratives o judicials
corresponents.
DESENA. -RESERVA DE DRETS
En cas que el Concurs no pogués desenvolupar-se bé per errors tècnics o per qualsevol
altre motiu que no estigui sota el control del CPE, i que afecti al seu normal
desenvolupament, el CPE es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre el Concurs.
CPE es reserva el dret de modificar les condicions i dates del Concurs informant-les
adequadament.
CPE es reserva el dret de donar de baixa automàticament a qualsevol participant que
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del
Concurs.
CPE es reserva el dret de donar de baixa als Participants que amb la seva participació en el
Concurs afectin indegudament drets de tercers.
CPE exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin
deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del sistema pel
qual es participa en el Concurs.
CPE no assumeix responsabilitat pels retards en correus o a les xarxes de
telecomunicacions respecte a registres o enviament de dades, entre uns altres.

CPE és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web i de tots els
elements continguts en el mateix així com de la seva disposició (a títol enunciatiu i no
limitatiu: codi font, imatges, programari o textos; marques o logotips, programes d'ordinador
necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Conseqüentment amb això, queda
expressament prohibida la seva reproducció, distribució i qualsevol altra forma de
comunicació pública o privada dels mateixos, sigui quin sigui el mitjà que s'utilitzés, sense
l'autorització prèvia i expressa de CPE.
CPE no es fa responsable de les responsabilitats o incompliments legals o normatius en què
hagi pogut incórrer el Participant a conseqüència de la/s fotografia/s o dibuixos presentats a
aquest Concurs, eximint expressament el Participant a CPE de qualsevol responsabilitat
present o futura que pogués oferir-se-li a conseqüència de la fotografia presentada.

ONZENA.- ALTRES QÜESTIONS LEGALS
-

Nul·litat parcial:

L'anul·lació d'alguna de les clàusules o condicions de participació no afecta a la validesa de
les clàusules o condicions restants.
-

Drets de l'Organitzador del Concurs:

El CPE es reserva el dret d'efectuar, si escau, els aclariments o interpretacions necessàries,
o d'establir les modificacions que fossin necessàries, en cas de contradicció o
d'impossibilitat de compliment de les condicions de participació en el Concurs o respecte a
les clàusules establertes a les presents bases, a la qual cosa els Participants presten el seu
consentiment pel nero fet de participar.

