
 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC 
ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 

Bases 
 
 
 

Informació general          

                                  

 
 
 

 

El concurs fotogràfic va de la mà del concurs cultural – 

esportiu que té l’origen a la Unió de Consells Esportius de 

Catalunya. El Consell Esportiu de l’Anoia segueix la iniciativa 

amb els objectius de: 

 Desenvolupar les qualitats artístiques dels nois i les 

noies a través de l’esport escolar i popular. 

 Donar a  conèixer la pràctica esportiva a través de 

les manifestacions culturals. 

 Fomentar el coneixement global de la pràctica 

esportiva mitjançant les manifestacions culturals. 

 Destacar els valors i les emocions en l’esport en 

aquests moments de pandèmia actuals. 

 

 

 

Maneres de participació         
Existeixen dues categories de participació (s’ha de disposar de compte a INSTAGRAM): 

 

CATEGORIA 
 

FOTOGRAFIA 

EDAT ESCOLAR  De 2003 a 2006 (de 3r d’ESO a a 2n de BATX) 

EDAT POPULAR A partir de 2002 i anteriors 

 
  

 Els treballs realitzats han de ser originals i ha de representar l’esport escolar, l’esport popular, 

els valors i les emocions en l’esport en aquests moments de pandèmia actuals.  

 

 

Normativa de participació         
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de presentació de les fotografies i s’haurà de seguir 

aquesta normativa per a què la fotografia presentada sigui vàlida: 

 

 Segueix-nos a Instagram: @ceanoia 

 Omple el formulari d’inscripció: http://bit.ly/3t3JyRU  

 Fes un post a Instagram (no seran vàlids les stories) amb la fotografia amb la que vulguis 

participar afegint: 

- El hastag #concursfotoceanoia. 

- Mencions a @ceanoia. 

- Un títol a la teva fotografia. 

- Indica si participa a la categoria ESCOLAR o POPULAR. 

- Anomena a quin centre educatiu pertanys (edat escolar) / Anomena a quin 

municipi pertanys (edat popular). 

 

http://bit.ly/3t3JyRU


 

 

 

 

 

 

 

Els participants poden presentar un nombre indeterminat de fotografies sempre i quan les presenti 

cadascuna en un post diferent.  

En enviar el formulari correctament, el concursant accepta les Bases del Concurs. 

 

 

Premis i guardons          

 Diploma virtual als/les tres primers/es classificats/des de cada categoria.  

 EDAT ESCOLAR - Premi al centre educatiu de la comarca amb més nombrosa participació (de 3r 

d’ESO fins a 2n de Batxillerat).  

 EDAT POPULAR Premi al millor post. 

 

 

Dates de convocatòria          

 Data límit de publicació del post a Instagram: dimecres 19 de maig de 2021. 

 Data d’exposició i lliurament premis guanyadors/es concurs: divendres 28 de maig de 2021. 

 

 

Criteris de concessió i jurat         
La concessió del premi resta sotmesa a la presentació de les fotografies dins el termini establert per a la 

presentació i al compliment de tota la normativa de participació. 

 

Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors. 

 

En cap cas s’admetrà la participació de fotografies que no s’adeqüin a la temàtica del Concurs o es 

consideri que no van en consonància amb l’objectiu del Concurs. 

 

El veredicte es podrà consultar al web del Consell Esportiu de l’Anoia i també es publicarà a les xarxes 

socials. 

 

El jurat està composat per membres del Consell Esportiu de l’Anoia. 

 
 
Exposició i publicació         
El Consell Esportiu del Maresme utilitzaran les fotografies premiades i les fotografies presentades al 

Concurs per dinamitzar les pròpies xarxes socials i difondre-les entre els seus seguidors.  

 

Totes les fotografies presentades es publicaran en un espai web públic, xarxes socials, Internet.  

 

També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions de caràcter institucional, així com 

cedir-les a altres entitats i institucions que el Consell Esportiu de l’Anoia consideri oportú.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presentació de les fotografies implica, en qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes bases i, en 

conseqüència, la cessió dels drets d’explotació que s’acaben d’esmentar. La manifestació en el sentit de 

no acceptació de les mateixes implicarà l'expulsió del participant i com a conseqüència el Consell 

Esportiu de l’Anoia quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 

 

 

Drets d’autor                            
Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació passen a ser de titularitat del 

Consell Esportiu de l’Anoia. Els autors cedeixen aquests drets amb caràcter exclusiu, fins a domini públic 

i l’autor renuncia a rebre cap altre premi per la utilització de l’obra. Els autors cedeixen els drets 

d’explotació. Els drets morals queden preservats. 

 

 

Autoria i responsabilitat               
La presentació de qualsevol fotografia implicarà la presumpció d’autoria, amb les conseqüències de 

cessió de drets que consten en aquestes Bases. Serà responsabilitat de qui les hagi presentat qualsevol 

reclamació que pugi sorgir en relació amb l’autoria de les obres. A aquest efecte, el Consell Esportiu de 

l’Anoia es podrà dirigir contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència del que es preveu en 

aquestes Bases, resulti reclamada l’autoria de les obres. 

 

El Consell Esportiu de l’Anoia podrà repercutir contra qui les hagi presentat totes les quantitats que 

s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades. Així 

mateix, es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat per aquest 

fet. El Consell Esportiu de l’Anoia es reserva el dret a expulsar un participant del Concurs, en el cas que 

es tinguin motius raonables que determinin que el participant ha infringit qualsevol dels termes i 

condicions de les presents Bases. S´haurà de complir amb l’establert a la legislació vigent i en especial a 

la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret 1/1996, del 12 d´abril).  

 

 

Dret a la intimitat i protecció de dades                          
Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d’acord 

amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies es comprometen a tenir el 

consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la responsabilitat recaurà en l’autor de la 

fotografia. A l’efecte de donar compliment al que estableix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses als fitxers 

de titularitat del Consell Esportiu de l’Anoia. Els participants poden exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició a: Carrer Carles Riba s/n, 08700, Igualada. De la mateixa manera es 

compromet, en la utilització de les dades incloses als fitxers, a respectar-ne la confidencialitat i a 

utilitzar-les conforme les finalitats descrites. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la 

veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a 

mantenir-les degudament actualitzades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments                                                                      
CONSELL ESPORTIU MARESME. 


