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CONCURS D’INSTAGRAM 

10 ANYS DE LA MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG, 

 10 ANYS D’ÈXIT! 

 

Bases  

1 Objecte  

El concurs fotogràfic “10 anys d’èxit”, consisteix en la publicació de fotografies 

sobre la marató de donació de sang de Tarragona i totes les activitats que es 

realitzen al voltant d’aquesta, amb l’etiqueta #MSangTgn a la xarxa 

Instagram. Un jurat triarà les 3 fotografies que consideri millors i les premiarà 

segons s’estableixi en aquestes bases. Les fotografies hauran d’estar fetes a 

la Marató de Donació de Sang de Tarragona o bé a altres actes que 

tinguin relació amb aquesta. 

 

2 Termini  

El concurs s’iniciarà el dia 4 de setembre i finalitzarà el dia 20 de setembre a 

les 00:00h (UCT+1). No s’admetran a concurs fotografies publicades més 

enllà de l’hora de finalització del concurs.  

 

3 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). Els participants hauran de: Realitzar una 
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fotografia que mostri la marató de donació de Tarragona o les activitats que 

l’acompanyen. Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del 

lloc o l’acció fotografiats. Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag 

#MSangTgn, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia 

vulgui incloure. Totes les fotografies presentades al concurs podran optar al 

premi del concurs. 

Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. El fet 

d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o Hashtag #MSangTgn (o qualsevol de les 

altres) implica el reconeixement, per part de l’autor, que la foto etiquetada 

s’ha fet a la marató de donació de sang de Tarragona i a més l’acceptació de 

les bases del concurs. No hi ha limitació a la quantitat de fotografies per 

participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les 

fotografies que hi participin.  Es pot participar en el concurs amb fotografies 

fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases que es presentin dins 

els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació. El 

Banc de Sang i Teixits podrà compartir durant el concurs a les seves pàgines 

a Internet i perfils de xarxes socials (facebook, twitter, instagram) les 

fotografies que creguin oportunes per promoure el concurs. 

 

4 Característiques de les fotografies  

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que 

cada imatge: S’ha fet a la Marató de Donació de Sang de Tarragona. L’ha fet 

el participant i és una obra original seva. No té cap contingut ni material 

obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. Ha 

obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats 

que hi puguin aparèixer. El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar 

les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, 

que malmetin la imatge institucional de Catalunya, 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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5 Premis  

És seleccionaran tres fotografies guanyadores, un premi consisteix: en una 

maleta trolley (Chivite Tarragona), un segon premi:  quatre entrades a 

l’Aquum Spa & Wellness (Aquum Estival Park Salou), un tercer premi: una 

cafetetera petita pantone i un clauer (El Llloro del Negrito i la Negrita).  

col·labora : 

 

 

6 Condicions de participació  

Persones físiques. Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona 

física de 16 anys o més i amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya que no 

hagi estat implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs. El seu 

incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau. 

En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs 

implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. 

Contingut de l’obra presentada. Els participants assumeixen la responsabilitat 

envers el Banc de Sang i Teixits del contingut de la proposta presentada i en 

seran responsables davant de tercers.  Els participants es fan responsables 

davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les 

persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per 

part del Banc de Sang i Teixits L’enviament d’una imatge al concurs no pot 

infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.  

 

7 Acceptació de les bases 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, 

així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.  

 

8 Jurat  

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els 

missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en 

aquestes bases. El jurat està format per professionals de la fotografía del 
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camp de Tarragona. Els membres del jurat són professionals de la fotografia 

del Camp de Tarragona:  

• David Oliete 

• Elisa Carnicer 

• Adrià Borràs 

 

El jurat tindrà la facultat de triar les tres fotografies guanyadores. El jurat en 

la seva deliberació valorarà: La representativitat de la Marató de Donació de 

Sang de Tarragona i les activitats que es realitzin al voltant d’aquesta. La 

qualitat de la imatge presentada. L’originalitat de la imatge presentada. Les 

decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables. El jurat podrà declarar 

desert el concurs.  

 

9 Selecció de propostes guanyadores  

El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les 

fotografies guanyadores. El Banc de Sang i Teixits es posarà en contacte amb 

les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un 

comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i 

que consideri oportunes. El Banc de Sang i Teixits donarà instruccions a les 

persones guanyadores per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els 

cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal. La llista de persones 

guanyadores es publicarà al web i xarxes socials del Banc de Sang i Teixits. 

 

10 Propietat intel·lectual i industrial  

Les persones participants cedeixen expressament al Banc de Sang i Teixits, 

amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el  

termini de vigència dels drets d’autor, i per 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 la xarxa d’Internet, així com els drets de 

propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats 

promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de 

la Generalitat de Catalunya. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de 



  

5 
 

reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en 

qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa 

l’adaptació o qualsevol altra 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 convenients, incloses 

les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.  

En conseqüència, el Banc de Sang i Teixits podrà utilitzar i cedir, en tot o en 

part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap 

limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de 

les persones participants de percebre cap compensació addicional. El mer fet 

de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les 

fotografies llevat dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals 

tenen dret als premis corresponents.  

 

10.1 Protecció de dades 

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 el 

Banc de Sang i Teixits t i que té com a finalitat la gestió dels ajuts, 

subvencions i premis convocats pel Banc de Sang i Teixits. Els usos d’aquest 

fitxer són gestionar i estudiar les dades de les persones sol·licitants dels ajuts, 

subvencions i premis que el Departament convoca, realitzar les 

comprovacions necessàries, resoldre’n l’assignació, ordenar-ne el pagament, 

fer el control de les justificacions quan escaigui i fer el seguiment de la 

tramitació fins que s’acabi. El participant pot exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició.  

Per a tota qüestió de litigi que dimani d’aquesta promoció i de la interpretació 

i/o aplicació d’aquestes bases, tant el Banc de Sang i Teixits com les persones 

guanyadores o qualsevol altre participant fan expressa renúncia a qualsevol 

fur que els pugui correspondre, i se sotmeten expressament als jutjats de la 

ciutat de Tarragona i a la legislació de l’Estat espanyol.  
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11 Altres disposicions  

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el 

criteri del Banc de Sang i Teixits. El Banc de Sang i Teixits es reserva el dret a 

modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts en aquesta 

resolució. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació total 

d’aquestes bases per part dels participants.  

 

 


