BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC HYUNDAI
“La Nocturna 2018”

En el marc de les activitats de la 9a Cursa Nocturna Sport Ciutat de L’Hospitalet, l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat promou la realització del Concurs Fotogràfic Hyundai a través de la
seva xarxa social Instagram, sense valor contractual, en el qual podran participar totes les
persones físiques que compleixin les condicions establertes en les següents bases:

1. El concurs fotogràfic té com a tema principal els entrenaments que fan els usuaris per a la
Cursa Nocturna. Volem saber quin és el lloc preferit per córrer dels seguidors del compte
d’Instagram de la cursa. Guanyarà una sola foto que escollirà un jurat.

2. El concurs està patrocinat per Hyundai Linkmotor, cotxe oficial de la 9a Cursa Nocturna Sport
Ciutat de L’Hospitalet. El premi és un cap de setmana amb el Hyundai Kona i un sopar per a dues
persones al restaurant Baskonia del centre comercial Gran Via 2.

3. Per participar en el concurs, els usuaris hauran de penjar les fotos en el seu compte
d’Instagram amb l’etiqueta #lanocturnahyundai. El perfil d’Instagram ha de ser públic per poder
accedir a les fotos que participen en el concurs.

4. Per poder participar en el concurs és necessari ser seguidor/a del compte @cursanocturna a
Instagram.

5. El concurs està obert a qualsevol persona. En el cas de menors de 18 anys, el fet de participar
implica que tenen el consentiment dels seus pares o tutors per fer-ho.

6. Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com desitgi, sempre que guardin
relació amb el tema abans descrit, que siguin pròpies i que s’identifiquin amb l’etiqueta indicada.

7. Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol filtre d’Instagram.

8. El 16 d’abril el jurat escollirà una fotografia finalista segons el seu valor artístic i identificatiu
de la preparació per a la cursa popular. L’autor de les fotografia finalista haurà de facilitar via
correu electrònic la imatge, una vegada se li hagi notificat per Instagram que és el guanyador.

9. El jurat podrà rebutjar i excloure del concurs les fotografies que incompleixin els requisits i les
condicions establertes en aquestes bases, així com aquelles que es considerin inapropiades.

10. El jurat el componen:
- 2 membres de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, representants de l’àrea de Esports.
- 1 fotògraf professional.
- 1 professional de la comunicació.

11. La imatge seleccionada pel jurat es pujarà al perfil d’Instagram de la Cursa Nocturna sota
l’etiqueta #lanocturnahyundai. L’organització del concurs es posarà en contacte amb el
guanyador/a a través d’Instagram, deixant un comentari a la foto guanyadora i/o les vies que
consideri oportunes, per poder informar al guanyador. En cas d’impossibilitat manifesta de
contactar amb el guanyador/a en el termini de 7 dies, l’organització quedarà eximida de
qualsevol responsabilitat i podrà escollir un altre guanyador/a.

12. 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/).

13. En referència a la propietat intel·lectual, industrial i de protecció de dades, les persones que
participen en el concurs cedeixen expressament a Something To Say, amb caràcter d’exclusiva i
sense limitació temporal, és a dir, durant tot el període de vigència dels drets d’autor, i per a 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 Internet, així com els drets de propietat industrial que puguin derivarse d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de natura
anàloga pròpies de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per a qualsevol mitjà i en qualsevol manera; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altre 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 oportuns, incloses les plataformes en línia, els webs
corporatius i els entorns 2.0.

En conseqüència, Something To Say podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona
física o jurídica que consideri convenient sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual
adquirits, sense drets per part de les persones participants de percebre cap compensació
addicional. El mer fet de participar no pot generar drets de cap tipus als autors de les fotografies,
a excepció de la persona guanyadora, la qual té dret al premi corresponent.

Els participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin
incorporades a un fitxer de dades del qual és responsable Something to Say i que té com a
finalitat la gestió de la Cursa Nocturna. El participant pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se al correu electrònic comunicacio@stosay.com.

14. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri de l’Ajuntament
de L’Hospitalet.

15. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels
participants.

