Bases reguladores del concurs

Presentació
Amb motiu del dia del Corpus l'Ateneu Barcelonès organitza un concurs de fotografia a través
d'Instagram. L'objectiu és fomentar la participació ciutadana i donar visibilitat a una de les
celebracions més singulars: l'Ou com balla.
El concurs està obert a tothom i per a participar únicament caldrà publicar la fotografia o
fotografies a Instagram amb l'etiqueta #corpusAB
Entraran a concurs totes aquelles fotografies publicades a Instagram entre els dies 19 i 22 de
juny.
Condicions
Les fotografies han de recollir la celebració de l'Ou com balla a l'Ateneu Barcelonès.
Aquelles fotografies que es publiquin fora del termini establert, que no incorporin l'etiqueta
definida, o bé que no siguin accessibles públicament, seran descartades.
No hi ha un límit de fotografies que es poden presentar al concurs.
Les fotografies han de fer-se a partir d'un dispositiu mòbil (iPhone, Android o Windows Phone)
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les condicions d'Instagram. Podeu
consultar-les a http://instagram.com/legal/terms/
Difusió de les fotografies
La utilització l'etiqueta #corpusAB implica que s'accepten les bases que regulen aquest
concurs.
Les fotografies que participin al concurs seran publicades en una galeria d'imatges dins la
pàgina web de l’Ateneu Barcelonès.
Les fotografies podran ser emprades per part de l’Ateneu Barcelonès sense fins comercials en
els materials gràfics, impresos o digitals, que edita la pròpia entitat per a il·lustrar la seva
activitat (memòries, llibres, fulletons generals, web, etc).
L’Ateneu Barcelonès es reserva el dret d’emprar les fotografies en altres activitats de
producció pròpia (exposicions, mostres, llibres, etc.). En aquest cas es notificarà als
concursants que hagin presentat les fotografies i es demanarà el permís per al seu ús.
Premis
El premi pels tres guanyadors del concurs inclou un dinar per a dues persones al Jardí de
l'Ateneu, un lot de llibres i un Articket.

Comunicació amb els guanyadors
A partir del 22 de juliol els guanyadors seran avisats oportunament a partir d'un missatge
(comentari) a la seva fotografia. L'Ateneu Barcelonès demanarà als guanyadors una còpia de la
fotografia, que haurà de tenir la màxima resolució possible. Els noms dels guanyadors també
es faran públics a les xarxes socials i a la web de l'entitat.
A partir de la proclamació dels Premis i fins al cap de tres mesos, els premiats podran recollir el
seu premi a l'Administració de l'Ateneu (de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 10 a 14 h).
Ús de les dades
La participació al concurs mitjançant l'etiqueta #corpusAB implica que l'Ateneu Barcelonès té
permís per contactar amb els premiats, a partir de la publicació d'un comentari a la seva
fotografia. Els noms dels guanyadors es comunicaran a partir dels canals mencionats
anteriorment.
Les dades dels guanyadors no formaran part de cap fitxer de l'Ateneu Barcelonès.

