Esperança 19-21
Telèfon 93 752 99 90
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Àrea de Participació Ciutadana
Cultura

BASES CONCURS DE VÍDEO ESTIMO PREMIÀ
L’Ajuntament de Premià de Mar (l’organització) convoca el concurs de vídeos
Premià.

Estimo

Es tracta d’un concurs de vídeos divulgatius de promoció de Premià de Mar,

dissenyats i produïts exclusivament per a aquest concurs. L’objectiu és promocionar
l’interès pel nostre municipi i fomentar la creativitat dels participants.
PARTICIPANTS


Pot participar qualsevol persona major de 18 anys.

TEMA


El tema és Premià de Mar amb tot el seu ampli aspecte (comerç, cultura, gent,
paisatge, patrimoni material, immaterial, etc.).

FUNCIONAMENT I REQUISITS TÈCNICS DELS VÍDEOS


Cada concursant podrà presentar un màxim d’un vídeo realitzat



El vídeo pot ser musical, entrevistes, imatges, etc.



No s'acceptaran formats amb qualitats menors de 720p.



No seran seleccionats els vídeos que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a
una correcta visualització en el procés de selecció.



El vídeo ha d’estar enregistrat per la mateixa persona que concursa.



Cal que el vídeo sigui original, enregistrat per participar en aquest concurs, amb
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imatges inèdites que no s’hagin visionat mai en cap format, i tampoc hagi estat
seleccionat ni premiat a cap altre concurs.


Els participants al concurs es faran càrrec del contingut de les gravacions pel que
fa als drets d’imatge de persones que surtin al vídeo, música o altres. En cap cas
l’organització es farà responsable dels drets dels elements i persones enregistrats.



En cas de subtítols, rètols, etc., cal que l’idioma sigui català.



Els vídeos tindran una durada màxima de 3 min (crèdits inclosos).



Els vídeos es poden gravar en qualsevol dispositiu (tauleta, mòbil, càmera, etc.)



L’organització es reserva el dret a no admetre vídeos que, de forma directa o
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indirecta, fomentin o recolzin activitats o moviments terroristes, el racisme i/o la
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xenofòbia, la violència de gènere, i/o atemptin contra els drets humans o que, per
qualsevol motiu, puguin resultar irrespectuosos.
INSCRIPCIÓ


La

inscripció

cal

fer-la

a

través

del

formulari

que

trobareu

al

web

http://estimopremia.cat


Les inscripcions es podran fer a partir de la publicació d’aquestes bases al web
municipal i fins al 30 de març de 2018 a les 00 h.

TRAMESA DELS VÍDEOS


Els vídeos es podran lliurar fins al 20 d’abril de 2018 a les 00 h.



Els vídeos hauran de ser lliurats seguint les indicacions que trobareu al web
http://estimopremia.cat



No s’acceptarà cap vídeo de cap concursant que prèviament no s’hagi inscrit.



No s’acceptarà cap vídeo que no compleixi els requisits d’aquestes bases.

JURAT


El jurat estarà format per especialistes de l’àmbit audiovisual.



Quedarà a disposició del jurat la possibilitat de declarar el premi desert, així com
la d’atorgar alguna menció honorífica si així ho creu necessari.
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SELECCIÓ i PREMIS


Es tindran en compte elements tècnics (so, imatge, qualitat...), però també
aspectes que ajudin a promocionar Premià de Mar de la manera més atractiva
possible; es valorarà el resultat final del vídeo en tot el seu conjunt.



Hi haurà un únic premi valorat en 1.500 €, sobre el qual s’aplicarà la retenció
fiscal oportuna.

LLIURAMENT DE PREMIS I VISIONAT DE VÍDEOS


El lliurament de premis i visionat dels vídeos serà el dia 11 de maig de 2018 a
les 19 h.
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La decisió del jurat és inapel·lable.

Pàg 2 de 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

7de9455b60514b9cbcf7a24990f43817001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Esperança 19-21
Telèfon 93 752 99 90
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Àrea de Participació Ciutadana
Cultura



Els vídeos es visionaran a l’Espai l’Amistat.



Si el jurat ho creu necessari, es farà una selecció dels vídeos a visionar.

OBSERVACIONS


L’organització habilita l’espai on s’exhibiran els vídeos, per la qual cosa seran els
autors qui hauran d’assegurar-se que el contingut de la seva obra no infringeixi
els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers i eximirà a
l’organització de qualsevol responsabilitat legal.



Els autors eximeixen l’organització del pagament dels drets d’autor.



L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.



Qualsevol conflicte serà resolt per l’organització del concurs.



L’organització no es responsabilitza dels accidents que poden afectar les obres
presentades.



La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.



Més informació a web http://estimopremia.cat

DRETS


Tots els vídeos quedaran en poder de l’organització, qui tindrà el dret d’utilitzarles com a material promocional de Premià de Mar, així com per a la seva projecció
en els casos que ho consideri oportú.



Amb la participació en aquest concurs i l’acceptació d’aquestes bases s’autoritza a
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l’Ajuntament de Premià de Mar a difondre els vídeos i a què puguin ser difosos
sense demanar cap pagament ni retribució a canvi. I es consenteix que
l’Ajuntament tingui el dret d'utilitzar, reproduir, mostrar i presentar públicament
els vídeos i fotos, en qualsevol de les formes possibles (paper, pòster, Internet,
Xarxes socials, Blog, etc.).


Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a
l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en
de dades de caràcter personal, es fa necessari que, si s’enregistren imatges de
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l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
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menors caldrà que l’autor del vídeo, hagi obtingut el consentiment degudament
signat dels pares, mares o tutors legals, i per tant, l’organització declina qualsevol
responsabilitat.


Els vídeos que participen en el concurs han de ser de creació pròpia i els autors/es
han de:
o

Responsabilitzar-se dels drets de les imatges, músiques, veu i de bandes
sonores que s’hi utilitzin o bé utilitzar-ne lliures de drets o d’autoria pròpia.

o

L’Ajuntament de Premià de Mar declina qualsevol responsabilitat legal
sobre el contingut dels vídeos presentats al concurs, essent els autors/es
els únics responsables legals del vídeo i dels seus continguts.

o

Els autors/es, pel fet de participar en el concurs, cedeixen de manera
gratuïta els drets de propietat intel·lectual que corresponguin al vídeo:
comunicació pública i divulgació, reproducció directa o indirecta, doblatge,
subtítols i transformació a l’Ajuntament de Premià de Mar per a la difusió
de la seva obra per mitjà de qualsevol suport, format o modalitat de
difusió o distribució. Aquesta cessió és pel màxim temps legal i per a tot el
món.

o

L’Ajuntament de Premià de Mar queda exonerada i no es fa responsable de
l’incompliment en matèria de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge,
així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l’incompliment o
compliment parcial de les bases del concurs per part dels o de les
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participants.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
AVIS LEGAL
Les dades (dels concursants ) són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima
d’aquest concurs. L’Ajuntament de Premià de Mar adopta mesures de seguretat, d’acord
amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les seves dades
personals seran utilitzades únicament per a l'organització, gestió i resolució del Premi. El
rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, dirigint-se a l’autoritat de
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termini de conservació és el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seu dret d’accés,
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control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de Premià de Mar
-

Plaça

de

l’Ajuntament,

1

08330

–

Premià

de

Mar

Tel.

93

741

74

00,

http://www.premiademar.cat.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la qual són
recollides, sempre que totes les parts preservin la seva intimitat.
Les comunicacions de la seva sol·licitud es faran via l'e-mail i/o telèfon facilitat.
DIFUSIÓ D’IMATGES
Atès que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; els concursants donen el seu consentiment a
l’Ajuntament de Premià de Mar per tal que les imatges (tant videogràfiques com
fotogràfiques, veu i música), corresponents a aquest concurs puguin ser difoses amb
finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).
RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS
L’Ajuntament de Premià de Mar, queda eximit i alliberat de tota reclamació i
responsabilitat, provocades per les seves actuacions si fa documents fotogràfics,
videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les seves instal·lacions, i
queda sota la seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades,
honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

d’aquestes bases.
Premià de Mar, gener de 2018
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades per acord de la
Junta de Govern de __ de _____ de 2017.
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La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compromís del compliment
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