Concurs Instagram temporada 2020
Bases

Concurs d’Instragram de La Passió d’Olesa
BASES
1. El Concurs d’Instagram té per objectiu mostrar i donar a conèixer La
Passió d’Olesa de la mà dels col·laboradors i col·laboradores per engrescar els
espectadors a venir al nostre espectacle. En aquest sentit, i en el marc del
present concurs, es poden presentar imatges (fotografies, vídeos i GIF) que
reflecteixin tota l’activitat relacionada amb les representacions, des de la
feina que es fa durant els assaigs i preparatius previs a la temporada, a tot
allò que passa darrere l’escenari (tramoia, tècnics, maquillatge, vestuari,
etc.) durant les representacions i a sala/taquilla abans de les mateixes.
2. Poden participar en el concurs tots els col·laboradors i col·laboradores
de La Passió d’Olesa de la temporada 2020 que figurin inscrits com a tals en el
cens de l’entitat.
3. Les imatges (fotografies, vídeos i GIF) que es presentin al concurs han de
ser inèdites i preses durant la temporada d’assaigs i representacions 2020
de La Passió d’Olesa, a partir del moment de la publicació d’aquestes bases.
4. El període per captar i penjar fotografies finalitzarà el 26 d’abril del
2020.
5. Són condicions per participar en el concurs les següents:
 Ser seguidor/ora del compte de La Passió a la xarxa social Instagram
(@lapassio_olesa)
 Penjar les imatges (fotografies, vídeos i GIF) que es volen presentar
al concurs amb les etiquetes #lapassioXdins i #lapassiodolesa (les
imatges penjades a Instagram stories NO es tindran en compte per al
concurs, però us agraïm igualment que les pengeu).
 Mencionar el perfil de La Passió (@lapassio_olesa) al post i/o
etiquetar-lo a les imatges que es vulguin presentar al concurs.
 El perfil des d’on es publiquin les fotografies ha de ser públic i no
privat.
6. No hi ha límit en el nombre d’imatges que cada persona pot presentar al
concurs, sempre que totes compleixin els requisits indicats en el punt 5 de les
bases.
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7. Si a les imatges es veuen persones de forma clarament identificable,
serà responsabilitat de la persona que les presenti a concurs comptar amb
l’autorització de les persones que hi surten, o dels seus tutors/ores legals en
cas que siguin menors d’edat. El/la participant respondrà a qualsevol
reclamació i/o indemnització que pugui tenir lloc per part de tercers en
aquest sentit i n’exonera La Passió d’Olesa de Montserrat. L'autor/ora és el
responsable de la veracitat, exactitud i suficiència de les manifestacions
relatives a aquesta cessió dels drets d'imatge de tercers.
8. La presa de les imatges no haurà d’interferir en el bon funcionament
dels assaigs i/o representacions, i es demanarà autorització als/les
responsables de la secció o espai que es vulgui fotografiar sempre que sigui
necessari. L’accés a la sala durant les representacions estarà regulat segons
les normes habituals, i no es podran fer fotos durant les representacions
des del pati de butaques.
9. No es pot fer servir flaix ni elements similars en les fotografies preses
entre bambolines durant les representacions. És de màxima importància
respectar aquestes normes per garantir la qualitat de l’espectacle i la
concentracióde tothom que que hi participa.
10. Resta terminantment prohibit fer fotos estant a l’escenari mentre la
representació estigui en marxa (l’any 33 ningú no tenia mòbil!).
11. El veredicte es farà públic el 3 de maig del 2020 durant el dinar de
col·laboradors que celebra anualment l’entitat.
El primer premi serà una impressora de fotos per a mòbil Polaroid o similar. A
part d’aquest, hi haurà d’altres premis en diferents categories.
També es donaran a conèixer les diferents instantànies participants al
concurs.
12. El fet de presentar una obra al concurs suposa l’acceptació total
d’aquestes bases i l’autorització expressa a La Passió d’Olesa de
Montserrat per fer ús, reproducció, exposició i difusió pública per qualsevol
suport físic o digital de l’original premiat, així com de la resta d’obres
presentades a concurs, amb finalitats publicitàries i/o informatives, sense
exclusivitat ni limitació temporal. La presentació d’obres a concurs suposa
també acceptar la difusió del nom i imatge dels seus autors o autores, amb
l’objectiu de fer un reconeixement públic de la seva tasca.
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La Passió d’Olesa també es reserva el dret d’adaptar i introduir lleugeres
modificacions –tals com l’escut de l’entitat oel nom de l’autor/ora-al’obra
guanyadoraper a la seva difusió publicitària i/o informativa, sense que
aquestes modificacions afectin l’essència o estructura de l’obra. La
participació en el concurs implica igualment l'acceptació de totes les
condicions
d'Instagram.
Les
podeu
consultar
a:
http://instagram.com/legal/terms.
13. L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol
aspecte no inclòs en aquestes bases i qualsevol altra qüestió sobrevinguda en
el transcurs del certamen.

