
CORRESPONSABILITAT
“DIA INTERNACIONAL 

DE LES DONES”

CONCURS
SELFIE

BASES DEL II CONCURS DE 
SELFIE ALFARA DEL PATRIARCA

ORGANITZA
L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca a través 
del Pla d'Igualtat Municipal i la Regidoria de 
Benestar Social i Igualtat, convoca el segon 
concurs de fotografia Selfie, amb motiu del 
8 de març, “Dia Internacional de les Dones” 
amb el hashtag #jocompartisc #somequip, 
a través de Facebook.

TEMA
L'objectiu d'aquest concurs és el promou-
re valors d'igualtat entre dones i homes 
en la població jove d'Alfara del Patriarca 
a través de la fotografia, al mateix temps 
que es desenvolupa a través d'una xarxa 
social molt estensa entre la joventut com 
és el Facebook.
Les fotografies que es presenten al con-
curs han de mostrar situacions que 
reflecteix igualtat entre dones i homes: 
la corresponsabilitat en les tasques dins 
i fora de la llar, l'esport o oci en igualtat, 
la conciliació personal, laboral i familiar.

PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona entre 
14 i 30 anys.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
El concurs entrarà en vigor de l'1 al 15 de 
març 2018 tots dos inclosos.



INSTRUCCIONS i CONDICIONS 
TÈCNIQUES
Les persones participants en el concurs  
hauran de:

- S'emprarà el format d'imatge JPG
- Les fotografies s'hauran d'enviar al 
correu comunicacio@alfaradelpatriar-
ca.es amb les següents indicacions:
- Assumpte: Concurs-SELFIE.
- Arxiu Adjunt: Foto/ Fotos adjuntades 
numerades.
- Missatge amb les següents dades: 
Nom complet de l'Autor i número de tel. 
mòbil.
- El límit sobre el número de fotografies, 
enviades serà 3.
- de l'1 al 15 de març.

Aquestes fotografies seran penjades en 
una carpeta del 16 al 30 de març amb 
nom i cognom dels/les participants i el 
títol, en el Facebook de l'Ajuntament 
d'Alfara del Patriarca, per a fer visible la 
campanya de sensibilització de corres-
ponsabilitat, conciliació i igualtat. A més 
les persones participants hauran de 
tenir-la visible en el seu perfil de Face-
book, mentre dura el concurs, amb el 
hashtag #jocompartisc #somequip.
La fotografia participant podrà prendre's 
amb qualsevol dispositiu, però sempre 
usant el format Selfie. 
Una mateixa persona no podrà rebre més 
d'un premi.
Solament s’acceptaran imatges, que 
s’hagen enviat correctament al correu 
electrònic, qualsevol contingut que l'or-
ganització considere, al seu sol criteri, 
no adequat, inadequat o ofensiu, no 
prenga part en el concurs.

Els títols de les fotografies hauran de fer 
un ús incloent del llenguatge. No valora-
rem les imatges els títols de les quals no 
complisquen aquest requisit.

CRITERIS A VALORAR
Els criteris de valoració de les fotogra-
fies són:
- Qualitat 20%
- L'originalitat i la creativitat 30%
- Temàtica, contingut i valor pedagògic 
de la imatge 50%

COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà compost pel Regidor de 
Cultura, la Regidora de Joventut, la Regi-
dora  Benestar i Igualtat, la tècnica de 
Joventut, i la tècnica de comunicació, 
serà l'encarregat de triar les 3 fotos 
guanyadores.

RESOLUCIÓ DEL JURAT
La resolució del jurat es donarà a 
conéixer el 5 d'abril, l'organització es 
posarà en contacte amb les persones 
guanyadores a través del correu electrò-
nic de recepció de les fotografies per a 
comunicar el resultat.
També es farà públic a través de la 
pàgina Facebook de l'Ajuntament d'Alfa-
ra del Patriarca.

PREMI
S'establirà un premi de 100 euros per a 
cadascuna de les tres fotografies que 
podran consumir en els comerços de la 
població. El premi no podrà ser canviat 
pel seu valor en metàl·lic i tindrà una 
durada de 3 mesos.

DRETS D'IMATGE
Les i els concursants cedeixen i accep-
ten les bases en el moment de participar 
en el concurs, en els termes legals 
necessaris i cedeixen els drets d'imatge 
de les seues fotografies a l'organització 
tenint en compte la cessió dels drets 
d'explotació. En cas d'aparéixer menors 
en les fotografies acceptar la possible 
aparició del menor, perquè puga fer ús 
de dita material per a promoció en qual-
sevol canal o mitjà de comunicació i per 
a poder realitzar una exposició després 
de finalitzar el concurs, si escau, amb les 
imatges presentades per a tal fi.

PROTECCIÓ DE DADES
Les persones participants accepten, 
mitjançant la seua participació en el 
present concurs, que els continguts i 
comentaris que vaja a ser publicats en 
les xarxes socials puguen ser compartits 
en els mitjans que els organitzadors 
estimen oportú. La participació en un 
concurs d'aquesta naturalesa suposa 
l'acceptació de les normes de les xarxes 
socials en les quals es difon.
És necessari el registre previ mitjançant 
correu electrònic en comunicacio@alfa-
radelpatriarca.es i posteriorment serà 
penjat en les xarxes socials en la pàgina 
de Facebook de l'Ajuntament. Es farà la 
recollida de dades personals de la perso-
na guanyadora per al lliurament de 
premis de les  fotografies respectant la 
normativa aplicable en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

RESPONSABILITATS
L'organització es reserven el dret 
d'anul·lar qualsevol participació o qual-

sevol participant, si esté sospites d'una 
manipulació incorrecta de les dades o 
del concurs. L'organització es reserva el 
dret de rebutjar o excloure de la partici-
pació en el concurs i en general en la 
promoció de qualsevol participant que 
no reunisca els requisits descrits en les 
presents bases i termes de participació 
o contravinga les normes o finalitat del 
concurs.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Pel fet de participar en el concurs, els/les 
participants i guanyadors/es accepten les 
condicions de la mateixa segons es des-
criu en les Bases i de la resolució del 
Jurat. Qualsevol dubte que puga sorgir de 
la interpretació de les presents bases 
serà resolta per l'organització

TOT ALLÒ NO ACORDAT EN 
AQUESTES BASES QUEDARÀ 
Al CRITERI DEL JURAT
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