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ayBASES
1. OBJECTE I TEMÀTICA
El concurs de fotografia esportiva Juga Verd Play consisteix en publicar fotografies a
Instagram de temàtica esportiva no competitiva.
2. TERMINI
El concurs tindrà vigència des de dilluns 8 de març a les 9:00h, fins diumenge 11 d’abril
a les 23:59h.

3. PARTICIPACIÓ
Es consideraran participants d’aquest concurs, els autors de les fotografies penjades a
Instagram que reuneixin les següents condicions:

1. Fer servir el hashtag #ConcursFotoJPV
2. Seguir el perfil @cebllob
3. Etiquetar el perfil @cebllob a la publicació

No hi ha límit de fotografies, es poden penjar tantes fotografies com es desitgi.
La participació és gratuïta.

4. CARACTERISTICA DE LES IMATGES
Les fotografies hauran de realitzar-se amb un dispositiu mòbil, no es permetran
fotografies capturades amb càmera digital.
No s’acceptaran imatges alterades electrònicament ni fotomuntatges. Només
s’acceptaran mínims retocs de llum i color.
Els participants declaren sota la seva responsabilitat que, les imatges publicades no
tenen cap material ni contingut obscè.

5. AUTORIA I RESPONSABILITAT
Els participants es responsabilitzaran totalment de ser els únics autors del material
presentat, de que no existeixen drets a tercers, així com de tota possible reclamació
per drets d’imatge sobre las obres presentades al concurs.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat es reserva el dret de fer difusió i de publicar les
imatges presentades al concurs a les seves xarxes socials i pàgina web.

6. DRET A LA INTIMITAT
6.1 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, del 5 de maig, de protecció civil del
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que
presentin fotografies es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones
que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge. En qualsevol cas, la responsabilitat recaurà en l’autor de la fotografia.
6.2. D’acord amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE)2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les dades personals dels participants seran
tractades sota la responsabilitat del CEBLLOB per gestionar la seva participació en el
Concurs de fotografia esportiva JVP. No es comunicaran les dades a tercers, excepte
obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable. Les seves dades es
conservaran durant el temps que duri la finalitat per la qual es van ser recollir i quan ja
no siguin necessàries per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades
per garantir-ne l’anonimització de les dades o la destrucció total. Es podran exercir els
drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un correu
electrònic a cebllob@cebllob.cat.

7. PREMIS
S’establiran 3 modalitats amb un premi concret per a cadascuna d’elles:



Modalitat Entitat/Club:
o 50 % descompte en llicències escolars per a un equip de l’entitat / club
per la temporada 21/22 (màxim 12 esportistes + 1 tècnic/entrenador).



Modalitat Centres Educatius:
o Sessió al propi centre educatiu per al grup bombolla de l’escola a
escollir entre “Juga Verd Play a Classe” o “Taller de Jocs Paralímpics”.



Modalitat Esport popular/ciutadania:
o Abonament al Parc Ciclista del Llobregat amb un acompanyant.
o Inscripció per a tot el nucli familiar a una activitat d’Esport Popular.

8. JURAT I VEREDICTE
El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dia 19 de d’abril de 2021 i estarà
integrat per l’equip tècnic del Consell Esportiu del Baix Llobregat. No es tindrà en
compte la participació d’un usuari quan hi hagin indicis clars de trampes o usos
impropis.

9. ACCEPTACIÓ DE BASES I CONDICIONS
La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #ConcursFotoJVP implica
l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

