1r Concurs d’Instagram “Instigram” de l’AMPA INS Manuel Blancafort

L’AMPA de l’INS Manuel Blancafort convoca la 1a edició del Concurs
d’Instagram “Instigram”, amb les bases següents:

1.-Objectiu del concurs
L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la participació dels alumnes de l’INS fomentant la seva
creativitat i el seu coneixement entorn l’obra del músic Manuel Blancafort, que dona nom al centre, i entorn la
figura d’algun personatge de la cultura catalana del qual se celebri alguna efemèride l’any de la convocatòria
del concurs; així com potenciar la projecció del centre educatiu.
Al bloc de l’AMPA s’hi podrà trobar informació sobre la biografia i l’obra de Manuel Blancafort, així com sobre
Joan Brossa.

2.-Requisits dels participants i de presentació de les fotografies
Poden participar en aquest concurs els i les alumnes de l’INS Manuel Blancafort que es trobin escolaritzats
al centre durant el termini de presentació de les fotografies, així com personal propi del centre (docents i
PAS).
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i:
-Respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)
-Ser seguidor/a del compte d’Instagram de l’AMPA de l’INS Manuel Blancafort de La Garriga
(@ampa_insmblancafort)
-Etiquetar l’AMPA INS Manuel Blancafort de la Garriga en les fotografies per al concurs
-Posar en la fotografia les etiquetes següents:
#ampainsmblancafort
#nosomsecundaris
i un dels següents hagstags, segons el premi al que es vulgui optar:
#instigram19Brossa
#instigram19MBlancafort
#instigramINSMBlancafort
En el cas d’alumnes menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment
per fer-ho dels seus pares o tutors.
La participació és lliure i gratuïta.
Les fotografies han de ser inèdites i de creació pròpia. Les persones participants es responsabilitzaran que
no hi hagi drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). Aquelles fetes amb càmeres de
fotos quedaran automàticament descartades.
Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden presentar tantes com es desitgi.
La publicació s’haurà de fer des del perfil personal dels alumnes participants. En el cas de participants amb
perfil privat, aquests hauran d’enviar la fotografia per missatge privat al compte d’instagram de l’AMPA:
@ampa_insmblancafort
L’organització del concurs no acceptarà aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat, per continguts
racistes, xenòfobs, discriminatoris, abusius, etc. L’AMPA, a més, es reserva el dret de denunciar-les i demanar
l’eliminació de la fotografia.
Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. En cas que el sistema
d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada,
l’organització no se’n farà responsable.
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3.- Categories de premis:
A) MILLOR Imatge Centenari Naixement Joan Brossa (#instigram19Brossa)
Enguany se celebra el centenari del naixement de Joan Brossa, poeta i artista català. Les fotografies que
optin a aquest premi hauran d’estar inspirades en la seva obra.
Premi:
► 4 entrades a un Escape Room (Granollers) i un lot de llibres de Joan Brossa aportat per la Fundació Joan
Brossa

B) MILLOR imatge sobre una Obra de Manuel Blancafort (#instigram19MBlancafort)
Manuel Blancafort i de Rosselló fou un compositor garriguenc reconegut internacionalment. Les fotografies
que optin a aquest premi hauran de plasmar en imatge algun dels títols de les obres musicals del seu repertori.
Caldrà que en la identificació de la imatge hi consti el títol de la peça musical a la que es refereix.
Premi:
► 4 entrades a un Escape Room (Granollers) i material musical aportat per la Fundació Manuel Blancafort
C) MILLOR IMATGE DE L’Institut Manuel Blancafort (#instigramINSMBlancafort)
Les fotografies que optin a aquest premi hauran de posar en relleu algun aspecte de l’Institut Manuel
Blancafort, de la seva dinàmica o del mateix edifici. Cal que es pugui identificar clarament que es tracta
d’aquest centre educatiu.
Premi:
► 4 entrades a un Escape Room (Granollers) i un lot de llibres de la Garriga aportat per l’Ajuntament de la
Garriga.
Cap participant no podrà rebre més d’un dels premis atorgats.
Les entrades als Escape Room hauran de ser gaudides abans del 31 de juliol del 2019.
Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic ni modificar les dates
proposades.
El jurat pot declarar desert algun dels premis, en cas que no hi hagi cap imatge presentada o que valori de
manera insuficient les presentades.

4- Calendari i terminis de participació
El concurs comença el dimecres dia 1 d’abril del 2019 a les 00.00h i acaba el dia 23 d’abril de 2019 a les
23.59h. Es tindran en compte totes les fotografies penjades i degudament etiquetades dins d’aquest període.

5- Ús de les imatges i les dades
Les imatges finalistes i les guanyadores seran publicades a la web de l’AMPA de l’INS Manuel Blancafort de
la Garriga i a les xarxes socials dels organitzadors.
Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l’AMPA de l’INS Manuel Blancafort de la
Garriga per a futures campanyes.
Pujar les fotografies amb les etiquetes corresponents implica el permís perquè l’AMPA de l’INS Manuel
Blancafort de la Garriga es posi en contacte amb els guanyadors a través d'un comentari a la fotografia, o
d’un missatge a instagram. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.
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’AMPA INS Manuel Blancafort de
La Garriga.
L’AMPA podrà demanar al centre educatiu l’estat de matrícula de l’alumne participant. En cas que estigui
donat de baixa o no consti en alta al centre, quedarà descartat/da com a concursant.
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La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge. L’AMPA es reserva
el dret a reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al
format idoni per a la seva publicació.
Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat econòmica ni lucrativa
per part de l’organització.
L’AMPA es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi.
L’AMPA no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les segueixin utilitzant per al
que desitgin.

6- Premis i jurat
El jurat està format per tres representants l’AMPA de l’INS Manuel Blancafort, un representant de l’Institut
Manuel Blancafort i per un/a fotògraf/a i/o expert/a en fotografia del municipi.
El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dimarts 30 d’abril de 2019, a través del bloc, twitter i compte
d’instagram de l’AMPA M.Blancafort.
La decisió del jurat és definitiva.
El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat del tema proposat en cada premi, la imatge que
es dona del centre educatiu, l’originalitat de la fotografia, l’estètica i la qualitat de la imatge.
Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis no es podran canviar per
diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.
Els guanyadors/es seran contactats a través d'un comentari a la fotografia, o d’un missatge a instagram. Els
noms dels guanyadors també es faran públics a la web i xarxes socials de l’AMPA. Els guanyadors hauran
d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu ampaiesmanuelblancafort@gmail.com

7- Informació addicional
L’AMPA no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o
proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
En cas que el sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no
aparegui etiquetada des del compte de l’AMPA de l’INS Manuel Blancafort, l’AMPA no se'n farà responsable.
En aquest sentit, recomanem mencionar sempre @ampa_insmblancafort a les publicacions, evitar perfils
privats i comprovar que la publicació sigui visible des de qualsevol compte. En cas de comptar amb un perfil
privat, aconsellem de forma addicional avisar @ampa_insmblancafort a través d'un comentari a Instagram o
d'un missatge directe abans que s'acabi el termini de presentació del concurs.
L’AMPA no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram.
Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb
l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L’AMPA no es
responsabilitzarà pel fet que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a
conseqüència del present concurs.

8- Acceptació de les bases
La publicació d'imatges amb les etiquetes del concurs significa l'acceptació d'aquestes bases.
La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar
a instagram.com/legal/terms
La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa
de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’organització.
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