Bases per al II concurs de fotografies '8 de març. Fotografiem la igualtat
entre dones i homes'
1. Objecte
Concurs de fotografies, publicades a instagram que transmetin, identifiquin i
posin en valor la igualtat entre dones i homes així com visibilitzin la desigualtat
i/o discriminació entre dones i homes en accions quotidianes. El concurs
consistirà en publicar fotografies que reflecteixin la igualtat entre dones i homes,
seguint els temes concrets de cada setmana, al hashtag #igualtatstboi8m20.
Els temes setmanals seran:
1. primera setmana: coeducació
2. segona setmana: empoderament
3. tercera setmana: dones i ciència
4. quarta setmana: feminisme i reivindicacions feministes
El concurs es farà entre el dia 5 de febrer i el 5 de març de 2020.
2. Participants
Pot participar-hi qualsevol persona física de 18 anys o més des d’un perfil públic
d’instagram, resident a Sant Boi de Llobregat.
3. Característiques de les fotografies
- Les fotografies han de ser dels temes setmanals proposats que apareixen al
punt 1 d'aquestes bases.
- Les fotografies es poden realitzar i publicar des de perfils individuals o grupals,
tot i que si rep el premi només es rebrà un premi.
- Les fotografies s'han de publicar amb el hashtag #igualtatstboi8m20
- Les fotografies han d'estar publicades entre les dates del concurs (del 5 de febrer al
5 de març de 2020) i han de ser pròpies.
- Les fotografies han de ser pròpies del perfil que la publica, queda totalment
prohibit fer ús de fotogràfies d’altres autors/es
- Si hi apareixen infants han d'aparèixer pixelats
- Si hi apareixen marques publicitàries han d'aparèixer pixelades
- Estan estrictament prohibides les imatges pornogràfiques
- Estan estrictament prohibides les imatges que cosifiquin les persones sigui quin sigui
el seu sexe o identitat de gènere
4. Dates de la realització de les fotografies
Les fotografies es publicaran entre els dies 5 de febrer i 5 de març de 2020.
Per resoldre qualsevol dubte o obtenir informació complementària podeu posar-vos en
contacte amb:
Can Jordana
Centre de Recursos i Documentació de les Dones / Servei d'assessorament LGTBI+
C/ Ebre, 27
Telèfon: 936351200 ext. 156/436
crdones@santboi.cat / @igualtatstboi
5. Composició del jurat
Les fotografies seran valorades pel següent jurat: Estrella Argüelles Busto (Directora
de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials), Joanjo Esteban Castanera (Tècnic responsable de
Can Castells-Centre d'Art), Vicente Aparicio (Comunicació), Eva del Barco Collazos
(Unitat d'Igualtat i projectes d'Alcaldia)

6. Resolució del concurs
Les fotografies realitzades i publicades amb el hashtag #igualtatstboi8m20 que
s'aniran publicant a l'instagram @igualtatstboi romandran penjades per tal que
qualsevol pugui votar la que més li agradi. Les votacions es podran realitzar fins
el dia 5 de març a les 23.59h.
Una vegada acabat el termini, el jurat triarà, d'entre les 20 fotografies més
votades (5 de cada tema proposat), la fotografia guanyadora.
Les fotografies guanyadores seran 4, una fotografia per tema proposat tal i com
s'especifica al punt 1 d'aquestes bases, i seguint els següents criteris:
originalitat, respecte a la igualtat entre dones i homes, respecte pels Drets
Humans i d'acord amb els temes proposats setmanalment.
El jurat pot declarar desert el concurs si ho considera oportú.
El veredicte del jurat serà publicat al perfil @igualtatstboi i comunicat a
l'autor/a/s/es de la imatge guanyadora a través del seu perfil d'instagram com a
molt tard el dia 6 de març de 2020.
El premi serà lliurat a les persones guanyadores el dia 11 de març de 2020 a les
18h a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
7. Premi
Les persones o grups d'autors/es de la imatge guanyadora rebran un premi
consistent en un lot de llibres valorat en 250€ adquirits per l'Ajuntament a les
llibreries de Sant Boi que formen part del projecte Contes per la Coeducació:
J.Isart papereria llibreria, Llibreria papereria Barbus, Abacus Cooperativa.
Hi haurà 4 premis un per a cada tema proposat setmanalment.
8. Drets sobre les obres
Les fotografies no guanyadores no s'eliminaran del compte però el dret i ús
recau en l'autor/a o autors/es.
Les quatre fotografies guanyadores, quedaran en propietat de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat. Els i les autores de les fotografies, de conformitat amb
allò establert al Reial Decret Legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual, cediran amb caràcter gratuït i exclusiu, sense límit
territorial, ni temporal, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i
exposició en qualsevol modalitat, suport o finalitat. L'Ajuntament es compromet a
no fer-ne ús amb benefici econòmic i indicar-ne l’autoria.
Els i les participants es responsabilitzen de ser els autors/es de les fotografies, a
que no hi hagi drets de terceres persones físiques o jurídiques sobre l'obra
presentada i de tota reclamació per drets d'imatge.
9. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total conformitat i acceptació de les
bases.
10. Interpretació de les bases
L'Ajuntament té la potestat d'interpretar les presents bases i resoldre els dubtes i
incidències que es produeixin.
Sant Boi de Llobregat, 4 de novembre de 2019
Estrella Argüelles Busto
Directora de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials

