Bases II Concurs fotografia Turisme del Maresme 2019
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme posa en marxa el II Concurs fotografia de
turisme del Maresme 2019 amb l’objectiu de donar a conèixer els millors racons de la nostra
comarca al llarg de les diferents estacions de l’any, atractius patrimonials, espais emblemàtics,
actius naturals, festes, gastronomia, paisatges, etc. S’escolliran un total de 12 fotografies (tres
per estació) que seran premiades. Aquestes 12 fotos, s’utilitzaran per editar un calendari 2020
en format paper. Seran 12 fotografies per als 12 mesos de l’any. Tanmateix serviran per fer
difusió als diferents suports del Consorci: pàgina web, xarxes socials i material promocional.

PARTICIPACIÓ:
Públic en general, persones aficionades o professionals, majors d’edat.

TEMÀTICA:
Tema lliure, sobre algun racó de la comarca del Maresme:
-

Hivern. Del 8 de febrer fins el 21 de març de 2019 #hivernalmaresme.
Primavera. Del 22 de març fins al 21 de juny de 2019 #primaveraalmaresme.
Estiu. Del 22 de juny fins al 22 de setembre de 2019 #estiualmaresme.
Tardor. Del 23 de setembre fins al 20 de desembre de 2019 #tardoralmaresme.

FORMA DE PARTICIPACIÓ, EXECUCIÓ I TERMINI:
Forma de participació: 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/), o
bé un perfil a Facebook www.facebook.com
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
Execució: els participants hauran de realitzar una fotografia en un racó del Maresme, pujar-la al
seu compte Instagram o perfil Facebook, i etiquetar-la amb el hashtag corresponent al període
presentat (vist anteriorment) #XXXdelmaresme. (Veure hashtag a l’apartat TEMÀTICA). S’haurà
d’etiquetar a les empreses que han ofert premi:
#hivernalmaresme
•

Hotel Neptuno de Calella
Instagram: @hneptuno - Facebook: www.facebook.com/hotelneptunocalella

•

Ajuntament Vilassar de Dalt
Instagram: @vilassardedalt - Facebook: www.facebook.com/vilassarTurisme
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•

Oficina de turisme de Mataró (distingida amb el Compromís per la sostenibilitat
Biosphere)
Instagram: @visit_mataro - Facebook: www.facebook.com/vineamataro

#primaveraalmaresme
•

Hostal Burriac d’Argentona (Punt informació turístic)
Instagram: @hostalburriac - Facebook: www.facebook.com/hostalburriac

•

Oficina de turisme de Santa Susanna (distingida amb el Compromís per la
sostenibilitat Biosphere + Punt informació turístic)
Instagram: @santasusanna_cat - Facebook: www.facebook.com/santasusannaturisme

•

Golf Llavaneres
Instagram: @golfllavaneras - Facebook: www.facebook.com/golfllavaneras

#estiualmaresme
•

Hotel Sa Voga d’Arenys de Mar**** (Empresa distingida amb el Compromís per la
sostenibilitat Biosphere)
Instagram: @savoga - Facebook: www.facebook.com/savoga

•

Celler Alella Vinícola (Alella)
Instagram: @alellamarfil1906 - Facebook: www.facebook.com/alellavinicola

•

Base nàutica d’Arenys de Mar
Instagram: @basenauticaarenys - Facebook: www.facebook.com/basenauticaarenys

#tardoralmaresme
•

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
Instagram: @enoturismedoalella - Facebook: www.facebook.com/enoturismedoalella

•

Casa museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar
Instagram: #casamuseudomenechimuntaner - Facebook: www.facebook.com/Casamuseu-Lluís-Domènech-i-Montaner

•

Bricbarca. Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar
Instagram: #sempresantramon - Facebook: www.facebook.com/Bricbarca

Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital, dispositiu mòbil o
tauleta i s'admetrà qualsevol tractament digital.
Les fotografies han de ser realitzades dins la comarca del Maresme.
Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor. Les fotografies hauran de ser inèdites,
sense haver estat mai presentades ni premiades en cap altre concurs, ni en edicions anteriors de
concursos organitzats pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Molt important: cada participant haurà de tenir guardades les fotos originals amb alta resolució,
perquè en cas de ser una de les fotografies guanyadores, se’ls demanarà la foto en alta resolució
per a ser publicada al calendari en paper. Aquestes, han de ser en format JPG i horitzontals, el
tamany necessari és de 30,3 cm ample x 21,3 cm d'alçada, amb una resolució de 300 dpi. Cada
foto publicada al calendari, tindrà el nom de l’autor/a al peu de la fotografia o a la mateixa pàgina.
En el cas de que la fotografia sigui una de les premiades, l’organització es posarà en contacte
amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @costabcnmaresme o
facebook www.facebook.com/costabcnmaresme a través de missatge privat. Si no hi ha resposta
per part del guanyador/a en el període de 10 dies, el jurat passarà a fer el nomenament d’un
altre guanyador.
Les fotografies en alta resolució han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça
info@turismemaresme.cat amb l’assumpte: Fotografia premiada II Concurs de fotografia de
turisme del Maresme 2019 indicant les dades següents:
-

Títol de la fotografia
Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Nom i cognoms de l'autor/a
Municipi de residència
Telèfon i adreça electrònica de contacte.

El termini de presentació de les obres és fins les 23.55 h de l’endemà de la finalització del període
presentat. Veure data límit a l’apartat temàtica. El Consorci es reserva el dret d'ampliar aquest
termini.
PROTECCIÓ DE DADES: Les dades recollides en el decurs del concurs (d'inscripció a través del
formulari i imatges dels participants i guanyadors) s'incorporaran al fitxer del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, i s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció,
participació i difusió del II Concurs de fotografia de Turisme del Maresme 2019 del Consorci
de Promoció Turística Costa del Maresme, així com per a contactar amb els guanyadors i lliurarlos el premi. Cal recordar que donades les característiques dels llocs on es publiquen les imatges
i dades relacionades poden restar visibles de manera indefinida. No obstant això, en qualsevol
moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
les seves dades, per escrit adjuntant còpia del document d'identitat que l'identifiqui, al correu
electrònic: info@turismemaresme.cat , o a l'adreça postal del consorci: Pl. Miquel Biada, 1 de
Mataró. En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge
caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment.
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Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web www.costadebarcelonamaresme.cat,
i a les xarxes socials del Consorci: Facebook www.facebook.com/costabcnmaresme twitter
https://twitter.com/CostaBcnMaresme i Instagram www.instagram.com/costabcnmaresme . I
també podran ser utilitzades per a ser incloses en materials promocionals de l’entitat. Exempció
de responsabilitat de Facebook i Instagram: Les xarxes socials Facebook i Instagram estan
exemptes de tota responsabilitat en relació a la promoció i la participació dels usuaris en aquest
concurs. Facebook i Instagram no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta
promoció.

JURAT, VEREDICTE I EXPOSICIÓ:
El jurat estarà format per personal tècnic del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
i un fotògraf professional; La decisió del jurat serà inapel·lable. La selecció de propostes
guanyadores es farà entre el 3 i el 5 del mes següent de la finalització de la campanya. El veredicte
final es publicarà entre el 8 i l’11 del mes següent de la finalització de la campanya. L’organització
es reserva el dret de posposar-ho, si es dona el cas de que s’amplia el termini de presentació de
fotografies.
Es seleccionaran un total de 12 fotografies.
Totes les fotografies escollides formaran part d'un calendari que el Consorci editarà per al 2020,
fins a 12 fotografies corresponents a una per mes de l’any i que hauran estat seleccionades en
base a les 4 estacions de l’any.

PREMIS
#hivernalmaresme
•

Una nit per a dues persones en allotjament i esmorzar, en cap de setmana de
l’1 d’abril al 7 de maig (excepte Setmana Santa).
Hotel Neptuno de Calella*** (Empresa distingida amb el Compromís per la
sostenibilitat Biosphere)

•

Un lot de productes gastronòmics de Vilassar valorat en 60 Euros.
Ajuntament Vilassar de Dalt

•

Un pack de marxandatge de la Nau Gaudí.
Oficina de turisme de Mataró (distingida amb el Compromís per la sostenibilitat
Biosphere)

#primaveraalmaresme
•

una nit per dues persones al nostre allotjament amb un tastet de cortesia i copa
de vi.
Hostal Burriac d’Argentona (Punt informació turístic)

•

Pack de productes artesanals del Patrimoni Cultural de Santa Susanna
Oficina de turisme de Santa Susanna (distingida amb el Compromís per la
sostenibilitat Biosphere i Punt informació turístic)

•

Dos green-fees per la temporada de primavera.
Golf Llavaneres
Aquests greenfees es podran utilitzar de dimarts a divendres.

#estiualmaresme
•

Una estada per a dues persones amb esmorzar a l’habitació
Hotel Sa Voga d’Arenys de Mar**** (Empresa distingida amb el Compromís per la
sostenibilitat Biosphere)
Vàlid en temporada baixa, del 15 de setembre al 15 de juny excepte ponts o festius (no
ponts ni del 15 de juny al 15 de setembre).

•

Visita guiada amb taller de tast de 3 vins per a dues persones
Celler Alella Vinícola (Alella)
El val de regal es pot fer servir qualsevol dissabte no festiu, és per dues persones i cal fer
reserva prèvia. Té una validesa d'un any.

•

Un tastet en catamarà per 2 persones (sortida d'1 hora)
Base nàutica d’Arenys de Mar

#tardoralmaresme
•

Entrada per a dues persones per visitar la Casa Domènech i Muntaner de Canet
de Mar
Casa museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar

•

Una experiència enoturística per a dues persones al territori DO Alella
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

•

Sortida per a dues persones a bord del llagut Sant Ramon
Bricbarca. Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar

PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES: Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels
drets d'autor. Les fotografies podran ser utilitzades pel Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual participa i de
manera indefinida, a no ser que l'autor o autora explicitin el contrari, sempre amb la indicació al
peu de la fotografia del nom de l'autor o l'autora. Els autors es responsabilitzaran de la no
existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge. La resta de fotografies
romandran al web, al Facebook, Twitter i Instagram, si l'autor no sol·licita la seva retirada
expressa.
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no
tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin
aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin
les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del Consorci de Promoció
Turística del Maresme, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases

Mataró, febrer de 2019

