QUART CONCURS D’INSTAGRAM

L’AIGUA ALS TERRITORIS DE SECÀ
Bases generals
1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies realitzades a la
plataforma Instagram i etiquetades amb el hashtag #segriàsec2018. El motiu de les
fotografies ha d’estar relacionat amb el món de les construccions destinades a la
gestió dels recursos hídrics (pous, sèquies, basses, marges, sènies, etc). Per
participar al concurs, el perfil de l’Instagram ha de ser públic i preferentment han de ser
seguidors del compte www.instagram.com/segriasec.
2. El motiu de les fotografies ha d’estar relacionat amb el món de les construccions
destinades a gestionar els recursos hídrics. L’aigua és un element imprescindible per
la reproducció de la vida, per aquest motiu al nostre territori i trobem multitud de
construccions relacionades amb la gestió d’aquest recurs. Unes construccions que han
definit la nostra forma de ser i existir. Així doncs, per aquesta edició us proposem
homenatjar tot aquest patrimoni Les fotografies de les construccions o elements poden
incloure una perspectiva més amplia del paisatge, la realització d’activitats agrícoles,
persones, els seus usos, etc. En cas de dubte sobre la validesa d’una fotografia,
prevaldrà el criteri de l’organització. Agrairíem als participants que facilitessin la
ubicació de la fotografia tot i que no resultarà obligatori.

3. Totes les fotografies incloses al concurs han de ser realitzades dins els termes
municipals, Sarroca de Lleida, Torrebesses, Llardecans, Maials i Almatret.

4. Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android / Iphone o
altres de similars). No s’acceptaran imatges fetes amb càmeres de fotos, o amb
edicions digitals realitzades amb altres aplicacions (si que és permeten els filtres i
efectes realitzats amb l’aplicació de l’Instagram).
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5. Es poden inscriure fotografies realitzades en qualsevol data des de l’1 de novembre
de 2018 fins el 15 de gener de 2019. Cada participant pot enviar tantes fotografies com
desitgi.
Premis
6. Els premis seran de 125 € per a la millor fotografia, 75€ per a la segona i 50€ per la
tercera. Les fotografies guanyadores seran seleccionades pel Consell d’Alcaldes de la
Comunitat de Municipis del Segrià Sec. Els criteris de selecció seran la qualitat i
originalitat de la fotografia i l’adequació al tema principal.
7. Les persones guanyadores del concurs seran contactades a través d’un missatge a
la seva fotografia. També es podrà contactar per altres mitjans, només en el cas que
aquests estiguin disponibles. Per reclamar els premis, les persones guanyadores
hauran de confirmar l’acceptació d’aquestes bases i del premi al correu electrònic
info@segriasec.org. La data d’entrega del premi s’acordarà amb la resposta. Després
de l’acceptació, les fotografies guanyadores i la seva autoria es faran públiques a les
xarxes socials del Segrià Sec. (http://www.facebook.com/segria.sec) i a la pàgina web
www.segriasec.org.
8. L’organització es reserva el dret de fer canvis respecte aquestes normes. Qualsevol
canvi es realitzarà de manera justificada.
Ús de les imatges
9. Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #segriàsec2018 seran públiques
al web de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec (www.segriasec.org), i a les xarxes
socials del Segrià Sec.
10. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per la Comunitat
de Municipis, o qualsevol dels ajuntaments membres en futures campanyes de
promoció d’aquest territori.
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11. La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #segriàsec2018 significa
l’acceptació d’aquestes bases.
Llicència d’ús i protecció de dades de caràcter personal
12. Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #segriàsec2018 implica el permís
perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la
fotografia o qualsevol altre mètode disponible. Els noms dels guanyadors també es
faran públics als canals indicats anteriorment.
13. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal, us informem que les dades de les persones guanyadores no
s’incorporaran a cap fitxer de la Comunitat de Municipis o qualsevol dels ajuntaments
membres.
Recursos i reclamacions
14. Qualsevol consulta o aclariment respecte de l’objecte i contingut d’aquestes bases
pot ésser plantejada a l’adreça electrònica info@segriasec.org.
15. Sens perjudici de l’establert en el punt anterior, en cas de reclamació o desacord
amb qualsevol actuació, les persones interessades poden presentar les al·legacions
que considerin oportunes al registre de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec,
situat a l’Ajuntament de Maials. L’escrit, degudament raonat, haurà d’anar destinat a
l’atenció del servei de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis del Segrià
Sec, el qual emetrà resposta en el període de dos mesos. En cas que aquest període
transcorri sense resposta, s’entendrà l’al·legació per desestimada.
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