Termes i condicions
@SantPauBCN (Sant Pau Recinte Modernista) organitza un concurs fotogràfic
coincidint amb la projecció sobre la façana del Pavelló de l’Administració del mapping
‘La Llum de Sant Pau’, que tindrà lloc els dies 23, 24, 25, 26, 30 i 31 de desembre; i 1, 5 i
6 de gener.
Els participants al certamen, pel simple fet de prendre part en l’acció, accepten les
següents bases i condicions.

Participació
El concurs està obert únicament a persones majors de 18 anys.
Hi poden participar persones de totes les nacionalitats.
El lliurament del premi tindrà lloc a Barcelona.
Les persones participants han de tenir un compte actiu i públic a la xarxa social
Instagram fins a la finalització de la promoció (17 de gener de 2017, data en què es
faran públics els guanyadors).
L’usuari participant haurà de ser l’autor original de la imatge i publicar-la a Instagram
afegint-hi l’etiqueta #LlumSantPau i la localització Sant Pau Recinte Modernista entre
el 23 de desembre de 2016 i el 8 de gener de 2017.
Cada participant pot pujar tantes imatges com desitgi, tot i que el jurat només valorarà
una per usuari.

Dinàmica del concurs
Les imatges hauran de mostrar les diferents projeccions que formen part del mapping
‘La llum de Sant Pau’, que es podrà veure a la façana principal del Pavelló de
l’Administració. Seran admeses imatges detall, així com instantànies de l’entorn més
immediat de l’edifici sempre i quan les escenes projectades siguin fàcilment
identificables.
Només seran admeses al concurs les imatges que compleixin la temàtica prevista i
facin ús de l’etiqueta i la localització establertes.
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El concurs és vàlid per a totes les imatges publicades entre el 23 de desembre de 2016 i
el 8 de gener de 2017.
Cada participant pot pujar tantes imatges com desitgi, malgrat només serà tinguda en
compte una en la selecció dels premiats.
De totes les imatges publicades a la finalització del concurs, un jurat format per
membres del Recinte Modernista i de l’equip creatiu del mapping escolliran les 3
imatges guanyadores i fins a 5 fotos més com a suplents, basant-se en criteris estètics
i de qualitat de les mateixes.
Un cop finalitzi el termini de participació, dimarts 17 de gener de 2017 el Recinte
Modernista de Sant Pau notificarà a través d’una publicació a Instagram i Facebook el
nom dels guanyadors. Les persones seleccionades hauran de posar-se en contacte amb
Sant Pau enviant un correu electrònic a recintemodernista@santpau.cat en un termini
màxim de 48 hores un cop notificat el resultat.
Els participants accepten que les seves publicacions puguin ser compartides amb la
resta d’usuaris d’Instagram i publicades a la resta de xarxes socials del Recinte
Modernista per tal d’afavorir la participació en el concurs o per notificar les imatges
seleccionades, si s’escau.

Premis
Primer premi. Visita guiada privada (grup) per a la persona guanyadora i un màxim de 30
persones i un exemplar del llibre ‘Sant Pau Patrimoni Modernista. Barcelona’ . Validesa
durant tot l’any 20 17.
Segon premi. Visita guiada per a dues persones al Recinte Modernista i un exemplar del
llibre ‘Sant Pau Patrimoni Modernista. Barcelona’. Validesa durant tot l’any 2017.
Tercer premi. Visita guiada per a dues persones al Recinte Modernista.
Els costos de desplaçament, estada o qualsevol altra despesa derivada del gaudi del
premi seran assumits pel guanyador/a.
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Difusió de la promoció
La campanya de difusió de la iniciativa es realitzarà mitjançant les xarxes socials del
Recinte Modernista de Sant Pau. S’hi podrà afegir algun col·laborador d’aquesta
entitat.
La decisió del jurat es comunicarà a cada persona seleccionada per missatge privat
d’Instagram, perquè pugui proporcionar un correu electrònic o telèfon. També tindrà la
possibilitat d’escriure un correu electrònic a recintemodernista@santpau.cat. A més,
es farà una publicació anunciant els noms dels guanyadors a les xarxes socials.
Responsabilitats:
El Recinte Modernista de Sant Pau es reserva el dret d'anul·lar el concurs, canviar les
dates de participació i/o realitzar canvis en els premis als guanyadors.
El Recinte Modernista de Sant Pau podrà rebutjar o excloure qualsevol participant
durant el concurs que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes
de participació, o contravingui les normes establertes.
S’exclourà automàticament del concurs qualsevol imatge no adequada, inapropiada o
ofensiva. De la mateixa manera, es podrà denunciar i demanar l'eliminació de la imatge
que vulneri drets personals, sigui ofensiva o discriminatòria.
Amb la descripció de les fotografies prevista pel concurs, el participant garanteix que
l'obra és original i inèdita i no es troba subjecta a contractes, cessions o llicències a
tercers de drets d'autor o de propietat intel·lectual o d'altres drets.
El participant no podrà establir cap tipus de reclamació, queixa o demanda de tercers
al Recinte Modernista de Sant Pau en relació amb els possibles drets que poguessin
derivar-se de les fotografies.
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