Bases concurs #onésllull

BASES DEL CONCURS #ONÉSLLULL
L’Oficina de l’Any Llull, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat
de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes convoquen el concurs fotogràfic #onésllull?
Actualment existeix una certa paradoxa relacionada amb Ramon Llull: Després de 700 anys de la
seva mort, la importància de la seva figura queda palesa en l’ús que es fa del seu nom com a recurs
per identificar tot tipus d’ubicacions, centres, monuments i entitats. No obstant, la majoria de la
població té un coneixement molt escàs del que va representar el pensador i de les influències que
ha suscitat. El concurs #onésllull pretén posar en evidència aquesta contradicció i motivar que els
concursants prenguin consciència de la quantitat de referències lul·lianes que tenim al nostre abast,
així com la diversitat d’elements el nom dels quals té relació amb Ramon Llull.

BASES DEL CONCURS
1. Objectiu del concurs
L’objectiu del concurs és testimoniar la presència del nom de Ramon Llull i del seu llegat, a partir de
l’enviament de fotografies a través de les xarxes socials de twitter, facebook o instagram.

2. Destinataris
El concurs va adreçat a totes les persones majors d’edat que disposin d’un perfil d'usuari públic a
alguna de les xarxes socials del concurs (twitter, facebook o instagram).
Els concursants que participin a través de twitter hauran de ser seguidors d’ @onésllull
Els concursants que participin a través de facebook hauran de ser seguidors d’ @onésllull
Els concursants que participin a través d’instagram hauran de ser seguidors d’ @onésllull

3. Característiques de les fotografies
Les fotografies es presentaran en format digital, amb una mida mínima de 600 píxels d’amplada.
Hauran d’anar acompanyades amb una breu descripció de la seva ubicació. Poden ser en format
vertical o horitzontal.
Cada participant pot presentar una fotografia a cadascuna de les xarxes socials, sempre i quan cada
imatge es refereixi a diferents ubicacions o elements.
Les fotografies han de tenir caràcter inèdit i els participants han de declarar-se’n autors. En cas
contrari, ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per
reclamacions dels autors originals.
El contingut de les fotografies ha de mostrar una ubicació relacionada amb Ramon Llull. Les imatges
amb contingut inadequat, obscè, violent, ofensiu, incendiari o difamatori quedaran fora del concurs.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que consideri
inapropiades. Tot el contingut ha de complir amb els termes d'ús de la xarxa amb la qual es difongui.
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Igualment, cada concursant es comprometrà a garantir la veracitat de les imatges presentades.
Les imatges retocades digitalment seran excloses.
Com s’ha de presentar les fotografies?
Les fotografies es presentaran, amb el hashtag #onésllull, a través d’alguna de les següents xarxes
socials:
▫
▫
▫

Facebook
Twitter
Instragram

4. Premis
▫
▫
▫
▫
▫
▫

1r. Premi: Passatge doble Baleària + carnet TR3SC anual + subscripció anual a la revista
Sàpiens
2n. Premi: Una subscripció trimestral al diari Ara en paper (de dilluns a diumenge) + carnet
TR3SC anual + subscripció anual a la revista Sàpiens
3r. Premi: Un lot de llibres de l'Editorial Barcino + carnet TR3SC anual + subscripció anual a
la revista Sàpiens
4t. Premi: Un lot de llibres + Carnet TR3SC anual + subscripció anual a la revista Sàpiens
5è Premi: Un lot de llibres + Carnet TR3SC anual + subscripció anual a la revista Sàpiens
6è Premi: Carnet TR3SC anual

El mateix participant no podrà obtenir més d'un premi.

Decisió dels premis
Les 10 fotografies que hagin obtingut més vots de cada xarxa social seran valorades pel jurat, que
en triarà les guanyadores tenint en compte l’originalitat i la composició.

5. Jurat
El jurat del concurs estarà format pel comissari de l’Any Llull a Catalunya, la comissària de l’Any Llull
a les Balears i un representant del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB,
de la Institució de les Lletres Catalanes i del comitè organitzador del concurs.

6. Terminis del concurs
El termini de presentació de fotografies finalitza l’11 de desembre de 2016.
La identitat dels guanyadors/es es farà pública la setmana del 19 de desembre a través de les xarxes
socials i del web de l’Any Llull. Durant aquella setmana se celebrarà l’acte de lliurament dels premis
a la UB.

Bases concurs #onésllull

7. Drets
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la
transformació i la distribució de les fotografies participants quedaran en propietat dels impulsors
del concurs. L’Any Llull podrà publicar aquelles fotografies que consideri oportunes al web
www.anyllull.cat.
El concursant manifesta i garanteix que és l’únic autor de la/les fotografies i titular de tots els drets
d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs. Així mateix, serà responsabilitat del
participant obtenir l’autorització de les persones que poguessin aparèixer en cada fotografia, a
menys que aquesta hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta,
assumint tota reclamació per drets d’imatges.

8. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases
L’etiquetament d’una fotografia amb el hashtag #onésllull implica l’acceptació d'aquestes bases. En
el cas que es presentin dubtes pel que fa a la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri del
comitè organitzador del concurs. Aquest es reserva el dret de modificar, en cas que cregui oportú,
els procediments aquí establerts.
Per a qualsevol dubte referent a aquestes bases, contacteu amb info@anyllull.cat.

Organització:

Amb la col·laboració de:

