
   
 

           

 

 

PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

“ALFARA en BICI, ALFARA es MOU” 

ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE FOMENT I ESPORTS DE 

L’AJUNTAMENT D’ALFARA DEL PATRIARCA 

 

BASES DEL CONCURS 

ORGANITZA 

Les regidories de Foment i Esports a través de l’àrea de Mediambient de 

l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca convoquen la primera edició del Concurs 

Fotogràfic “Alfara en Bici, Alfara es mou” 

 

OBJECTIU 

Aquest concurs té com a objectiu promoure l’ús d’un mitjà de transport 

sostenible en l’entorn urbà i fomentar el seu ús entre la ciutadania, donant 

a conèixer els seus avantatges com a vehicle respectuós amb el medi 

ambient, saludable, democràtic i modern, remarcant el nostre territori. 

El concurs serà d’àmbit local i de caràcter gratuït. 

 

TEMÀTICA 

El tema principal serà l’ús de la bici en tots els seus àmbits: com a mitjà de 

transport, com a ús lúdic, per a fer esport, per a gaudir de la natura… i a 

més a més dins del terme municipal d’Alfara del Patriarca, per a promoure 

i valorar el nostre entorn. 

 

 



   
 

           

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

• Podran participar en el concurs les persones físiques majors de 16 

anys i els menors amb autorització. 

• Les imatges es pujaran a un post de Facebook etiquetant a 

l’ajuntament (@ajuntamentAlfaradelpatriarca) i emprant el hastag 

#alfaraenbici; després l’ajuntament farà una publicació amb totes les 

fotos perquè la gent puga votar la imatge que més li agrade, i entre 

les tres imatges més votades un jurat elegirà el guanyador. 

• Les imatges han de reflectir l’ús de la bicicleta ja siga com a mitjà de     

transport o a l’àmbit lúdic o esportiu en l’entorn del municipi d’Alfara 

del Patriarca. 

• Es podrà participar amb dues fotografies  per persona. 

• Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, 

que no existisquen drets a tercers, així com de tota reclamació per 

drets d'imatge sobre les obres presentades al concurs.  

• Si en la fotografia apareixen persones clarament recognoscibles, 

l'autor/a haurà de tindre l'autorització d'els/les fotografiats/as, 

siguen o no menors d'edat. 

 

PERIODE DE RECEPCIÓ D’IMATGES I VOTACIÓ DE LES FOTOS 

La recepció d’imatges es durà a terme en el període comprés entre el día 6 

i el dia 16 d’abril de 2021, període en el qual les imatges es pujaran a 

Facebook.  

 

ELECCIÓ DE L’IMATGE GUANYADORA 

Una vegada publicades les fotos en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament, 

s’obrirà un període de votacions comprés entre el 19 i el 22 d’abril. Les 

imatges es podran votar amb un “m’agrada”. 



   
 

           

Les tres imatges, que més “m’agrada” hagen rebut, seran valorades per un 

jurat format per tècnics de l’ajuntament que seleccionaran la foto 

guanyadora.  

 

L’Ajuntament publicarà a la web la persona guanyadora i es posarà en 

contacte per a fer li lliurament del premi. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PREMI 

Hi haurà un únic guanyador. El premi consistirà en una càmera deportiva 

Gopro. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades, 

seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Alfara 

del Patriarca amb la finalitat de gestionar el concurs. Li informen que les 

seues dades, inclosa la seua imatge, podran ser objecte de difusió en 

mitjans de comunicació, web i xarxes socials de l’ajuntament. 

La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de 

les normes de les xarxes socials en les quals es difon. 

 

DRETS D’IMATGE 

Les persones participants autoritzen a l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca a 

utilitzar aquestes imatges (ja siga a través d’internet o en alguna exposició 

física) sense que aquestes activitats li conferisca dret de remuneració, 

contraprestació o benefici económic algú amb excepció feta del lliurament 

del premi guanyat conforme a les presents bases. La present autorització 

no té limitació ni de temps ni de territori. 

 



   
 

           

 

CONTINGUTS DE LES FOTOGRAFIES 

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca podrà eliminar les fotografies que 

puguen ferir la sensibilitat de tercers, presenten activitats il·licites, resulten 

ofensives o violen drets de tercers. 

L’organització es reserva el dret a admetre les fotografies si consideren no 

ajustarse a la temàtica i valors d’aquest concurs. 

Les fotografies que es compartisquen hauran de ser originals de cada 

participant, declarant l’autoria de les mateixes. L’Ajuntament d’Alfara del 

Patriarca quedarà exonerat de qualsevol reclamació que poguera produir-

se en aquest sentit. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

S’informa a les persones participants que el simple fet de participar en el 

concurs implica la total acceptació de aquestes bases. 

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca es reserva el dret d’eliminar 

justificadament a qualsevol usuari/a que defraude, altere o inutilitze el bon 

funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs, així 

com aquelles imatges que no s’ajusten a la temàtica del concurs: en bici per 

el terme municipal d’Alfara del Patriarca. L’Ajuntament d’Alfara del 

Patriarca es reserva el dret a declarar desert el concurs en cas que no hi 

haguera participants o no es compliren els requisits.  

 

           

 


