
BASES LEGALS 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

FESTA MAJOR DEL GUINARDÓ 2020 PER A TELÈFONS MÒBILS

CLÀUSULA 1 – ENTITAT ORGANITZADORA

ÒMNIUM CULTURAL, amb domicili social al carrer Diputació, 276, pral., 08009 Barcelona, amb
C.I.F número G-08310070 i inscrita al Registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 988 (“ÒMNIUM CULTURAL”), organitza entre el 09 i el 31 de maig de
2020,  un concurs  denominat  “Concurs  de  fotografia  Festa  Major  del  Guinardó  2020 per  a
telèfons mòbils” (el “Concurs”). 

CLÀUSULA 2 - PRINCIPIS I MODALITATS DEL CONCURS

La participació en el Concurs implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos en
aquestes Bases legals (les “Bases Legals”). L’ incompliment de qualsevol de les clàusules de
les Bases Legals implicarà la impossibilitat de participar en el Concurs i, si s’escau, de rebre el
premi obtingut.

ÒMNIUM CULTURAL es reserva la possibilitat de modificar, en tot moment, les Bases Legals i
d’adoptar totes les decisions que pugui considerar útils per a la seva aplicació i interpretació.

Condicions de participació:

La participació en el Concurs està oberta a totes les persones físiques majors de 18 anys. 

No podrà participar-hi el personal d’ÒMNIUM CULTURAL ni cap persona que hagi participat
directament o indirecta en la concepció, execució i/o gestió del Concurs, així com els seus
familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral).  

No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que
actuïn amb dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no
compleixin amb les condicions exposades en el Reglament.

Mecànica del Concurs:

La temàtica  del  Concurs  està  centrada  fer  fotografies  sobre  les  activitats  populars  que se
celebren amb motiu de la Festa Major del Guinardó (Barcelona), que té lloc entre el 06 i el 17
de maig de 2020.

Per a participar en el Concurs, els participants hauran d’enviar les fotografies en format JPG
per  correu  electrònic  al  compte  horta-guinardo@omnium.cat fent-hi  constar  la  següent
informació:

 Nom i cognoms del concursant
 Correu electrònic
 Telèfon de contacte
 Model de telèfon mòbil amb el qual s’han fet les fotografies
 Títols de les fotografies

Les fotografies que es presentin s’han d’haver fet exclusivament amb telèfon mòbil i han de ser
úniques i originals.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies i cada fotografia haurà de tenir un
títol. 
Les fotografies es podran retocar amb filtres i efectes fotogràfics de les aplicacions dels telèfons
mòbils. En cap cas, es podran retocar de cap altra manera que no sigui en aquest entorn.
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El termini d’enviament de les fotografies acaba el 31 de maig

El jurat seleccionarà les tres (3) fotografies guanyadores que, al seu criteri, millor representin la
més creativa i que sintetitzi l’esperit de la festa. 

El jurat estarà format per dos membres de la Junta Territorial d’Òmnium Horta Guinardó, un
membre  d’una  entitat  fotogràfica  del  Guinardó,  un  membre  de  la  Comissió  de  Festes  del
Guinardó i una personalitat independent vinculada al món de la festa popular.
La decisió del jurat es comunicarà als participants abans del 30 de juny.

Així  mateix,  el  jurat  triarà  fins a  un màxim de  trenta  (30)  fotografies per  a  ser  exposades
públicament en diversos centres culturals, associatius i cívics del districte d’Horta-Guinardó de
Barcelona. Aquestes fotografies també es podran penjar a Facebook, Twitter i altres xarxes
socials  d’ÒMNIUM CULTURAL i  ser  utilitzades com a imatge promocional  per  a qualsevol
activitat d’ÒMNIUM CULTURAL.

La  participació  en  el  Concurs  implica  la  cessió  a  ÒMNIUM  CULTURAL  dels  drets  de
reproducció,  distribució,  comunicació pública i/o transformació sobre les fotografies lliurades
amb caràcter gratuït, per un període indefinit i per tot l’àmbit territorial mundial, per a qualsevol
suport i format.

ÒMNIUM CULTURAL es reserva el dret de denunciar i d’excloure del Concurs als participants
que infringeixin els termes i condicions del Reglament i/o de la normativa vigent, si vulnera els
drets de tercers o si les fotografies resulten ofensives, discriminatòries i/o perjudicials. 

CLÀUSULA 3 - PREMIS

Entre tots els participants se n’escolliran tres (3) que seran els guanyadors del primer, segon i
tercer premi, la dotació dels quals es comunicarà després de la Festa Major (és a dir, el 30 de
juny  de 2019).

L’acte  de  lliurament  dels  premis  es  comunicarà  oportunament1.En  la  mesura  del  possible,
coincidirà amb la inauguració de l’exposició fotogràfica. 

Els  guanyadors  tindran  un  termini  de  7  dies  naturals  des  de  la  notificació  d’ÒMNIUM
CULTURAL per confirmar la seva acceptació al premi. Si transcorregut el termini de 15 dies
naturals,  el  guanyador no confirma la seva acceptació,  ÒMNIUM CULTURAL podrà decidir
entre deixar el premi desert o designar un altre guanyador. 

Els premis no podran canviar-se, modificar-se, ni ser objecte de contrapartida financera o d’un
equivalent financer. ÒMNIUM CULTURAL es reserva la possibilitat de reemplaçar el premi per
un altre de valor equivalent, sense que es pugui formular cap reclamació al respecte. 

CLÀUSULA 4 – RESPONSABILITAT

Cada participant  declara estar en possessió de tots els drets relatius a les fotografies i,  si
escau, haver obtingut el consentiment exprés de les persones que apareguin a les mateixes per
a la seva difusió en el Concurs.

ÒMNIUM  CULTURAL  prohibeix  als  participants  la  modificació  del  format  del  Concurs  per
qualsevol mitjà. Sobre aquest tema, ÒMNIUM CULTURAL es reserva el dret de fer respectar la
igualtat d'oportunitats entre els participants, en particular, per la via judicial o per qualsevol altre
mitjà que li sigui convenient.

ÒMNIUM CULTURAL es reserva el dret per qualsevol motiu d'anul·lar, retardar, interrompre i/o
prorrogar el Concurs o modificar tot o part de les modalitats del Reglament sense que resulti

1 Nota: l’entrega del premi s’ha de fer en el termini màxim d’un mes des que es coneix el 
guanyador



responsable per això.
En cap cas,  ÒMNIUM CULTURAL podrà ser considerada responsable del retard en l’entrega
dels premis o, en cas d’impossibilitat per part dels guanyadors, de beneficiar-se del premi per
circumstàncies alienes a ÒMNIUM CULTURAL. 

CLÀUSULA 5 – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El  Responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  que  facilitin  els  participants  serà
ÒMNIUM CULTURAL. La finalitat  del  tractament serà la de gestionar el  Concurs,  així  com
enviar al participant comunicacions informatives sobre les activitats d’ÒMNIUM CULTURAL. La
legitimació per al tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant
l’acceptació de les Bases Legals.

Les  dades  personals  es  conservaran  per  poder  continuar  enviant  les  comunicacions
informatives llevat que es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar a entitats
vinculades a ÒMNIUM CULTURAL per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

Es podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a
dades@omnium.cat (ref. “Concurs Festa Major del Guinardó”). En el supòsit que no s’obtingui
una resposta satisfactòria i  es desitgi  formular una reclamació o obtenir  més informació de
qualsevol  d’aquests  drets,  pot  acudir-se  a  l’Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades
(www.aepd.es).
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