Bases legals #ObjectiuSelfie
1. Objectiu i funcionament
El concurs #ObjectiuSelfie convida els usuaris a buscar els cartells de l’exposició
Objectiu BCN, fer-se un “selfie” amb ells i compartir la fotografia a Twitter i a
Instagram amb el hashtag #ObjectiuSelfie.
Aquests cartells es troben localitzats a diverses estacions de metro, indicades al
web http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/.
Per participar, per tant, caldrà haver pujat la fotografia a un compte de Twitter o
d’Instagram amb el hashtag #ObjectiuSelfie.
Per participar, cal inscriure’s a www.bcn.cat/fotomobil.
Aquest concurs està organitzat per la xarxa de Centres Cívics de Barcelona
(Institut de Cultura de Barcelona).
2. Durada
Les fotografies s’hauran d’haver pujat a Twitter o Instagram amb el hashtag
#ObjectiuSelfie del 17 de desembre al diumenge 8 de febrer de 2015 a les 23.59h.
3. Premi i jurat
Un jurat format per membres de l’organització d’Objectiu BCN i dels Centres Cívics
de Barcelona triarà la fotografia més original.
El guanyador s’anunciarà el 16 de febrer de 2015 al web d’Objectiu BCN
(http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/), en el web de Centres Cívics
(http://centrescivics.bcn.cat/) i al Twitter de Centres Cívics
(https://twitter.com/ccivicsbcn).
El premi és un lot de llibres de fotografia detallat a
http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/).
El premi s’haurà de recollir a partir del 17 de febrer de 2015 a l’Oficina d’Informació
del Palau de la Virreina (de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h)
4. Condicions de participació
Poden participar en el concurs totes aquelles persones físiques de 18 anys o més,
resident a l’Estat Espanyol, que no hagin estat implicades en la definició i/o
preparació d’aquesta acció així com empleats dels Centres Cívics i/o proveïdors.
La participació en l’acció pressuposa l’acceptació íntegra de les bases legals, així
com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el jurat del
concurs.
5. Difusió de les imatges
Les fotografies participants en aquests concursos es podran utilitzar per a la difusió
del mateix concurs #ObjectiuSelfie, però mai per a usos comercials.

Les fotografies participants es difondran al web www.bcn.cat/fotomobil,
http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/ i a les xarxes socials de Centres Cívics.
Sempre que es reprodueixi alguna de les fotografies, se’n reconeixerà l’autoria,
citant el nom real o el nom d’usuari del compte de Twitter o Instagram.
6. Autoria i drets d’autor
La presentació de tota fotografia, implicarà la presumpció de la seva autoria. Serà
responsabilitat de qui les hagi presentat tota reclamació que pugi sorgir en relació a
l’autoria de les obres. A aquests efectes l’Institut de Cultura podrà dirigir-se contra
aquesta persona en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents
bases, resulti reclamada l’autoria de les obres.
7. Dret a la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge
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, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els
participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les
persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal,
familiar i a la pròpia imatge.
Les fotografies de mal gust o ofensives quedaran desqualificades.
8. Ús de les dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran
a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona.
Addicional
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema
online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
2. L’organització es reserva el dret a modificar o cancel·lar aquest concurs.

