BASES LEGALS DEL CONCURS
L'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra, amb NIF G-43434141 i domicili social al Carrer
Sant Adrià, 3 de Torredembarra, mitjançant les bases que a continuació es publiquen estableix
les normes reguladores per les quals s'haurà de regir aquest concurs del lema per la samarreta
de la Festa Major 2018.

1.- Objecte
EL concurs consisteix a comentar la publicació de l’ABPT, ja sigui per Instagram o Twitter, amb
un lema que relacionem amb l’entitat i/o la participació a la Festa Major de Torredembarra.
Comentari que ha d’anar acompanyat de l’etiqueta #concursABPT2018. El lema ha de ser
original i no pot ser copiat de cap altre ja existent.

2.- Durada del concurs
El concurs finalitzarà el dia 27 d’abril a les 23:59 h. No s'admetran a concurs lemes publicats més
enllà de l'hora de finalització del concurs.

3.- Forma de participació
La convocatòria i les bases d'aquest concurs es publicaran en català a la pàgina web de
l'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra (www.ballspopulars.org). El concurs es
gestionarà mitjançant l'eina de concursos a Instagram i Twitter.
Per participar en el concurs s'haurà de tenir compte a Instagram o Twitter amb un perfil públic i
respectar les condicions d'ús d'aquesta xarxa.
Els participants hauran de:
-

Fer un comentari, ja sigui al Instagram o al Twitter, amb un lema que tingui a veure amb
la participació a la Festa Major de la vila de Torredembarra i/o amb l’entitat Agrupació
de Balls Populars de Torredembarra.

-

Acompanyar el comentari amb lema, amb l’etiqueta #concursABPT2018, sens perjudici
d’altres etiquetes que l’autor del lema vulgui incloure.

-

Publicar el lema a les plataformes mitjançant el seu usuari.

-

No existeix limitació a la quantitat d’idees per participant i no es tindran en compte les
valoracions d’altres usuaris sobre els lemes que hi participin.

4.- Característiques del lema
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que:
-

Ha estat inventat pel participant i és una lema original seu.

-

El lema no conté ni fa referència a marques de tercers.

-

No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.

-

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar els lemes i els comentaris que
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Torredembarra,
de la seva Festa Major, i de l'Agrupació de Balls Populars, així com aquelles que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.

5.- Premis
No hi ha premi en metàl·lic.
Hi hauran 1 guanyador, lema del qual apareixerà en la samarreta de la Festa Major del 2018 de
l’Agrupació de Balls Populars.
Els premis consistirà en:
-

La samarreta de la Festa Major del 2018 de l’ABPT.

-

Un lot de productes de l’ABPT.

S'informa que el premi també pot quedar desert.

6.- Condicions de participació
6.1 Persones físiques.
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques que no hagin estat
implicades en la definició i/o preparació d'aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres,
els membres de la Junta de l'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra. El seu incompliment
comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s'escau.
En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
6.2 Contingut de l'obra presentada.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l'Agrupació de Balls Populars de
Torredembarra del contingut de la proposta presentada i seran responsables davant de tercers.

6.3 Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió
expressa a les decisions interpretatives del jurat.

7.- Comitè organitzador i jurat
El comitè organitzador està compost per membres de la Junta Directiva de l'Agrupació de Balls
Populars de Torredembarra.
Els membres del comitè organitzador són:
-

Sra. Anna Ibañez Soler presidenta de l' ABPT

-

Sra. Marina Hernández Gisbert tresorera de l' ABPT

-

Sra. Aina Recasens Olegario secretaria de l'ABPT

-

Sra. Berta Recasens Olegario vocal de l'ABPT

-

Sra. Yasmina El Hamri Bonan vocal de l'ABPT

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els lemes i els
comentaris que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
Com a secretari del jurat actuarà la secretària de l'ABPT, la sra. Aina Recasens Olegario.
El jurat en la seva deliberació valorarà:
-

La qualitat del lema presentat.

-

L'originalitat del lema presentat.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

8.- Selecció de la proposta guanyadora
De totes les propostes enviades via Twitter o Instagram el jurat, una vegada finalitzat el termini
de participació, escollirà la proposta guanyadora.
A partir del dia 30 d’abril del 2018 l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra es posarà en
contacte amb el/la guanyador/a mitjançant un missatge privat a través de la xarxa social on
s’hagi publicat el lema (Instagram o Twitter), i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri
oportunes.
Aquest/a guanyador/a, juntament amb el lema, no es farà públic fins el dia de la presentació de
la samarreta de la Festa Major 2018 de l’ABPT (juliol 2018), dia en el que s’entregarà el premi.

L'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra es reserva el dret d'excloure el lema guanyador
de l’autor/a en el cas que hagi estat impossible contactar, triant d’aquesta manera un altre lema.

9.- Propietat intel·lectual i industrial
El participants cedeixen expressament a l'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra, amb
caràcter d'exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels
drets d'autor, i per tot l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat
intel·lectual de les propostes que s'hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de
propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d'Internet, així com els drets
de propietat industrial que es puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals,
comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l'Agrupació de Balls Populars de
Torredembarra.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa la traducció i l'adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de
comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com
audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les
plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.
En conseqüència, l'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra podrà utilitzar i cedir, en tot
o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els
drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap
compensació addicional.
9.1 Protecció de dades.
L'Agrupació de Balls Populars de Torredembarra respectarà en tot moment la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999,
i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei.

Torredembarra, a 12 de març de 2018
Agrupació de Balls Populars de Torredembarra

