JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2018
ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL

I CONCURS D’INSTAGRAM SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL DE VILANOVA
I LA GELTRÚ
Del 6 al 14 d’octubre de 2018

El Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els
museus de la ciutat amb la col·laboració del Teatre Principal, l’Auditori Eduard
Toldrà, el Festival Vida i l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú convoquen el I
Concurs fotogràfic sobre el patrimoni cultural a la xarxa social Instagram amb
motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Totes les persones que vulguin
participar-hi hauran de publicar a Instagram fotografies que reflecteixin la seva
visió del patrimoni de la ciutat, utilitzant els hashtags #patrimonivng2018,
#jep2018, #EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni.

Bases
- Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones que pengin
fotografies del patrimoni de Vilanova i la Geltrú a Instagram amb el hashtag
#jep2018, #EYCH2018, #EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni
- El concurs comença el 6 d’octubre a les 00.01h i finalitza el 14 d’octubre a
les 23.59h.
- Els guanyadors/guanyadores seran contactats a través d’un missatge a la seva
fotografia. Els seus noms també es faran públics als comptes de Facebook i
Twitter de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels museus. Els
guanyadors/guanyadores hauran de posar-se en contacte amb l’organització al
correu patrimonicultural@vilanova.cat per tal gestionar l’entrega del premi.
- La participació és gratuïta i es poden fer tantes fotografies com es vulgui.
- S’accepten fotografies des de qualsevol dispositiu: càmera digital, mòbil,
tableta...
- El jurat, format per tècnics del Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i membres dels museus de la ciutat seleccionarà les tres
fotografies valorant l’originalitat i la seva qualitat artística.

Premis
Entre les tres imatges seleccionades pel jurat com a guanyadores es repartiran
tres premis que permetran gaudir de la cultura i l’oci local, consistents en entrades
a espectacles de teatre i/o música als equipaments municipals, activitats de
natura i un abonament pel Festival Vida.

Avís legal
En publicar imatges a través d’Instagram amb l’etiqueta #jep2018, #EYCH2018,
#EuropeForCulture, #miravng i #miravng_patrimoni l’usuari accepta que les
seves fotografies siguin publicades a les xarxes socials de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i dels museus de la ciutat. Pel simple fet de participar, el/la
fotògraf/a acredita que és autor/a de les fotografies i que cap d’elles contravé cap
dret públic o privat. Els participants cedeixen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
i als museus de la ciutat els drets de propietat intel·lectual i els drets de
reproducció fent constar el nom de l’autor o autora. No es farà un ús comercial
d’aquestes fotos.

Informació addicional
L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema
en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o
aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
L’organització no es responsabilitza de les fotografies que els participants
publiquin al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus
autors i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les
persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen.
L’organització no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre
qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

Acceptació
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La noacceptació per part dels participants comportarà l’exclusió en el concurs.
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Col·labora:

