I CONCURS EN LÍNIA DE FOTOGRAFIA DONA I ESPORT
“LA NOSTRA META: LA IGUALTAT”
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Article 1r Informació general del concurs
L'Ajuntament d'Aldaia convoca l'I CONCURS EN LÍNIA DE FOTOGRAFIA DONA I ESPORT
“LA NOSTRA META: LA IGUALTAT”, amb la finalitat de visibilitzar l'activitat física, els esports
practicats per dones i promoure la seua pràctica més enllà d'estereotips de gènere.
Per a poder participar en aquest concurs s'ha de ser major de 16 anys i residir en el municipi
d'Aldaia, la qual cosa es comprovarà d'ofici.

Article 2n Temàtica
- La temàtica serà esportiva, reflectint activitats relacionades amb qualsevol faceta o pràctica
esportiva duta a terme per dones de qualsevol edat, pràctica que no ha de ser
necessàriament competitiva o professional.

Article 3r Característiques de les fotografies
Les característiques generals de les fotografies hauran de ser les següents:
-

Arxiu en format JPG

-

Grandària mínima de 1.500 x 2.300 píxels.

-

Pes màxim de l'arxiu de 5 Megabytes (Mb).

-

El nom de l'arxiu haurà de ser el títol de l'obra.

L'incompliment d'algun dels requisits de format exigits pot suposar la desqualificació de la
fotografia.

Article 4t Inscripcions
El termini de presentació de les fotografies s'obrirà el 31 de març i finalitzarà el 14 d'abril
(tots dos inclosos), després de la seua publicació i difusió en les xarxes socials de
l'Ajuntament d'Aldaia, no acceptant-se cap inscripció ni imatge presentada fora d'aquest
termini.
La sol·licitud de participació, segons model annex I, serà totalment gratuïta, haurà de
remetre's per correu electrònic a igualtat@ajuntamentaldaia.org, indicant en l'assumpte
CONCURS FOTOGRAFIA.
Al costat de la sol·licitud, hauran d'adjuntar-se totes les autoritzacions necessàries segons
corresponga:
1. Autorització a l'Ajuntament d'Aldaia i a l'autora o autor de la fotografia per a la cessió i ús
d'imatges en el cas que la persona que aparega en les imatges siga menor d'edat (annex
III),
2. Autorització a l'Ajuntament d'Aldaia i a l'autora o autor de la fotografia per a la cessió i ús
d'imatges en el cas que la persona que aparega en la imatge siga major d'edat (annex IV).
La remissió de sol·licitud suposa l'acceptació de les condicions de participació.
L'enviament de les imatges a presentar a concurs, es farà via arxiu adjunt o transferència
d'arxius a l'adreça indicada anteriorment. El nom de l'arxiu serà el títol amb el qual desitge
denominar la imatge.
b) Qualsevol persona que envie les seues fotografies garantirà ser l'autora exclusiva de les
mateixes i no estar violant, directament o indirectament, els drets de terceres persones, sent
únicament seua la responsabilitat de l'incompliment d'aquesta clàusula. L'Ajuntament
d’Aldaia no es fa en cap cas responsable del contingut de les fotografies del concurs.
c) Solament es podran presentar dues fotografies per persona inscrita, encara que només
una d'elles serà premiada.
d) Qualsevol dubte respecte a la participació en el concurs es pot consultar enviant un correu
a igualtat@ajuntamentaldaia.org o telefonant al 961 988 811 (Loreto o Vicente).

Article 5é Premis
Les persones guanyadores rebran un obsequi relacionat amb el món de l'esport i la pràctica
esportiva.
• Primer premi: Obsequi amb un valor aproximat 150 euros.
• Segon premi: Obsequi amb un valor aproximat 75 euros.
• Tercer premi: Obsequi amb un valor aproximat 50 euros.

Article 6é Selecció de fotografies guanyadores
Serà realitzada per personal tècnic i polític de les Regidories d'Igualtat i Comunicació en
funció de criteris de qualitat fotogràfica, originalitat en relació a la temàtica i composició de
la imatge.

Article 7é Publicació de fotografies i guanyadora/or del concurs
El nom de les persones guanyadores, juntament amb les fotografies premiades, es donaran
a conèixer en el termini d'un mes a partir de la data de finalització del termini de presentació,
tant en la pàgina web com xarxes socials municipals.

ANNEX I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE FOTOGRAFIA
“LA NOSTRA META: LA IGUALTAT”

A- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS
NIF:
DOMICILI (CARRER, PLAÇA O AVINGUDA I NÚMERO)

LOCALITAT

C. POSTAL

PROVÍNCIA

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA O LES FOTOGRAFIES (haurà de coincidir amb el nom de l'arxiu
enviat)

B.- DADES DEL/LA REPRESENTANT LEGAL: MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL (únicament
emplenar si la persona participant és menor d'edat)
NOM I COGNOMS

NIF:
DOMICILI (CARRER, PLAÇA O AVINGUDA I NÚMERO)

LOCALITAT

C. POSTAL

TELÉFON

CORREU ELECTRÒNIC

PROVÍNCIA

La/el sotasignat declara, sota la seua expressa responsabilitat, que són certes quantes
dades figuren en esta sol·licitud.
A Aldaia, a.…. de………………… de 2021

LA/EL SOL·LICITANT (Signatura):

ANNEX II

AUTORITZACIÓ PER A CESSIÓ I ÚS D'IMATGES EN EL CAS DE MENORS D'EDAT.

Nom

i

cognoms

………………………………………………………………………..

amb

DNI………………………amb telèfon de contacte …………………./………………….. com a
mare/pare

o

tutor/a

de

la

persona

menor

d'edat

(nom

i

cognoms

menor)

…………………………….....................................................................................……… autoritze a
.……..………………..........................................…..........................................................

l'ús

de

qualsevol imatge en les quals aparega el/a menor per a la participació en el concurs fotogràfic en
línia “La nostra Meta: La Igualtat”.
La persona autora de la fotografia es compromet a que la utilització d'aquestes imatges en cap
cas suposarà un mal a l'honra i intimitat del/de la menor, ni serà contrària als interessos del/ de la
menor, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del/
de la menor.
De la mateixa manera, autoritze l'Ajuntament d'Aldaia com a entitat organitzadora, l'ús d'aquest
material fotogràfic per a la difusió d'esdeveniments a través de la pàgina web, blog, xarxes socials
de l'entitat, informes, memòries, projectes relacionats amb el concurs, i documentació i materials
gràfics impresos.
A ..………..…a …. de ………..……. de 2021.

Signatura

Les dades facilitades per les persones inscrites en el present concurs i/o els seus representants legals, seran tractats
per l'Ajuntament d'Aldaia, en qualitat de Responsable de Tractament, amb l'exclusiva finalitat d'impartir i gestionar el
mateix. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics
o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic. Les
dades seran incloses en els arxius dependents del departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Aldaia i seran conservats
durant el termini de temps que establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran és conservats,
en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics. Així mateix,
informem que les seues dades podran ser cedits o comunicats a les entitats públiques locals, autonòmiques o estatals,
a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder prestar la deguda atenció del servei prestat, així com
en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i seguiment d'aquest servei. En tot cas, les dades podran
ser cedits o comunicats en els llocs previstos segons llei. Vosté Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió,
Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaza de la Constitució 10, 46960 Aldaia (València) o, en el seu cas, a la nostra Delegació de Protecció de
Dades: dpd@ajuntamentaldaia.org. Telèfon 96 1501500. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

ANNEX III
AUTORITZACIÓ PER A la CESSIÓ I ÚS D'IMATGES EN EL CAS DE MAJORS D'EDAT

Nom

i

cognom

..................................................…………………………….......

amb

DNI…………………… i telèfon de contacte……………… autoritze a (Nom i cognom)
………………………………......................................................................... l'ús de les imatges en
les quals aparec, la finalitat de les quals és la participació en el concurs fotogràfic en línia “La
nostra Meta: La Igualtat”.

De la mateixa manera, autoritze l'Ajuntament d'Aldaia com a entitat organitzadora, l'ús d'aquest
material fotogràfic per a la difusió d'esdeveniments a través de la pàgina web, blog, xarxes socials
de l'entitat, informes, memòries, projectes relacionats amb el concurs, i documentació i materials
gràfics impresos.

Tant la persona autora de la fotografia com l'Ajuntament d' Aldaia es comprometen a que la
utilització d'estes imatges en cap cas suposarà un mal a la meua l'honra i intimitat , ni serà
contrària als meus interessos, respectant la normativa en matèria de protecció de dades i imatge.
A ..………..…a …. de ……....…..……. de 2021.

Signatura

Les dades facilitades per les persones inscrites en el present concurs i/o els seus representants legals, seran tractats
per l'Ajuntament d'Aldaia, en qualitat de Responsable de Tractament, amb l'exclusiva finalitat d'impartir i gestionar el
mateix. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics
o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic. Les
dades seran incloses en els arxius dependents del departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Aldaia i seran conservats
durant el termini de temps que establisca la normativa autonòmica. No obstant això, les dades podran és conservats,
en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics. Així mateix,
informem que les seues dades podran ser cedits o comunicats a les entitats públiques locals, autonòmiques o estatals,
a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder prestar la deguda atenció del servei prestat, així com
en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i seguiment d'aquest servei. En tot cas, les dades podran
ser cedits o comunicats en els llocs previstos segons llei. Vosté Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió,
Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaza de la Constitució 10, 46960 Aldaia (València) o, en el seu cas, a la nostra Delegació de Protecció de
Dades: dpd@ajuntamentaldaia.org. Telèfon 96 1501500. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

