Concurs Mollet Comerç Cloudalia
LA BOTIGA DEL FUTUR. La tecnologia al servei dels botiguers, des de l'escola ens
ho imaginem.
BASES

-

Els participants han de plasmar LA BOTIGA DEL FUTUR. La tecnologia al
servei dels botiguers, des de l’ escola ens ho imaginem.
L'objectiu de l'activitat és obtenir les percepcions de la gent jove sobre com ha
de ser el model de ciutat que s'aspira a construir, fomentant amb això la seva
capacitat de decisió i pensament crític.

-

Etiqueta (hashtag) #concurscomerçfira
Les fotografies s’hauran d’incloure en la etiqueta esmentada anteriorment.

-

La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

-

Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. L’inici serà a
partir del 18 de maig 2019 i el final serà el 2 de juny de 2019. A partir
d’aquestes dates no s’admetran més fotografies. Se’n poden fer tantes com es
desitgi, totes entraran al concurs.

-

Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).
Aquelles fetes amb càmeres de fotos quedaran automàticament descartades.

-

L'organització i el jurat tindran la facultat de rebutjar les fotografies i els
missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la
imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.

-

L'Ajuntament i Mollet Impulsa SL no es responsabilitzen de les fotografies que
els participants publiquin al seu compte d’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'Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre
qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

-

El jurat emetrà públicament el seu veredicte abans del 30 de juny de 2019. La
decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva
decisió si el guanyador/a no contacta amb l’organització. En aquest cas, se
seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més número de vots
pel jurat. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap

-

cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració
o compensació a petició de la persona guanyadora.
-

Les fotografies hauran d’estar relacionades amb establiments de comerç i
serveis de la ciutat de Mollet del Vallès. Si fossin d’altres poblacions restaran
automàticament desqualificades.

-

Les fotografies guanyadores restaran penjades en INSTAGRAM , no
formaran part dels arxius municipals i no cedeixen els drets de reproducció a
l’ Ajuntament.

Categoria
De 12 a 16 anys
Les fotografies han d’estar identificades amb el nom de l’escola i el nom, l’edat i el
telèfon de qui concursa. Aquestes dades s'utilitzaran amb els únics efectes de localitzar
les persones guanyadores.
Jurat
Integra el Jurat: 2 representants de Cloudalia, 2 representants de comerç i el regidor
d’Ensenyament.
El veredicte del jurat és inapel·lable i el sol fet de participar en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases i l’acceptació del dictamen del jurat.
Qualsevol incidència no prevista en les bases s’ha de resoldre per acord del jurat.
Premis per ordre de classificació

1- Premi HP
Chromebook
11”
2- Premi
Samsung
Galaxy Tab
A6
3- Premi
Samsung
Galaxy Tab
A6
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig

de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les dades dels guanyadors no
s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Mollet del Vallès ni de Mollet Impulsa
SL.

