
 

 

 

 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM CIUTAT DE VACANCES - #concursciutatdevacances 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i l’Arts Santa Mònica convoquen a través 

dels seus comptes d’instragram: @esbaluardmuseu i @artssantamonica, un Concurs d’Instagram 

amb motiu de la inauguració de l’exposició Ciutat de Vacances. Us proposem que retrateu el 

turisme via Instagram, des de la vostra visió particular però inspirat en el projecte expositiu. 

 

Per participar al concurs, només cal que feu una fotografia  amb l’etiqueta 

#concursciutatdevacances, en una de les dues convocatòries, una per a l’exposició a Palma entre 

 l’1 i el 31 de juliol de 2017, i una segona durant l’exposició a Barcelona de l’1 al 30 d’octubre 

del 2017. Durant el mes d’agost i novembre, direm el nom del guanyador als comptes de 

 @esbaluardmuseu i @artssantamonica. 

 

Esperem les fotografies sobre la vostra “ciutat de vacances”! #concursciutatdevacances 

#concursInstagram #Vacances #Vacaciones #Holidays #Palma #Mallorca #Balears #Barcelona 

#Catalunya #Tourism #Turistas #Turistes  

 

 

Objectius del projecte: 

• Promoure la cultura entre la ciutadania de Palma i de Barcelona. 

• Donar visibilitat a l’opinió dels visitants. 

• Conèixer les diferents realitats d’una mateixa temàtica: Ciutat de Vacances. 

• Promocionar el projecte i les visites a l’exposició. 

 

 

Requisits: 

• Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #concursciutatdevacances.  

• El motiu de les fotografies ha d’estar relacionat amb les vacances a les ciutats de Palma i 

Barcelona.  Les fotografies hauran de ser realitzades en algunes de les dues ciutats.  

• Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les imatges és 

recomanable seguir el compte @esbaluardmuseu i @artssantamonica i mencionar-lo a la imatge 

participant al concurs. 

• La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants. 

• Les fotografies hauran d’estar publicades en el període d’alguna de les dues convocatòries. Se’n 

poden fer tantes com es desitgi, totes entraran al concurs. 



 

 

• Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). Aquelles fetes 

amb càmera de fotos quedaran automàticament descartades. 

• La participació al concurs és gratuïta. 

• Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d’edat, segons 

l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la 

Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix que “podrà procedir al tractament de 

les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals”.  

  

  

Format: 

El format ha de ser sempre per mitjà de publicació a Instagram. El concurs és obert a tot tipus de 

filtres, formats d’imatge, color o b/n, etc. Sempre respectant l’autoria de l’Instagramer, com 

també la conformitat de les persones que puguin sortir a la fotografia. 

 

 

Convocatòries: 

(2 convocatòria diferenciades) 

  Juliol: de l’1 al 31de juliol 

   Resolució: Durant el mes d’Agost 

Octubre: de l’1 a 30 d’octubre 

   Resolució: Durant el mes de Novembre 

 

  

Es valorarà: 

• L’originalitat de la imatge. 

• Mostrar el turisme, fora dels tòpics turístics. 

• Retratar el xoc entre visitants i habitants. 

• Que tingui un vincle amb la temàtica de l’exposició. 

  

  

Premi: 

• Entrega de set catàlegs d’exposicions del Museu Es Baluard i l’Arts Santa Monica sobre fotografia i 

territori.  

• Carnet Amic d’Es Baluard vigent durant un any (permet entrada gratuïta, descomptes, etc.)  

• La  fotografia guanyadora i la seva autoria es difondran al web i a les xarxes socials d'Es Baluard i 

Santa Mònica.  

  



 

 

Resolució del concurs: 

• La persona guanyadora del concurs serà escollida per un membre de cada una de les institucions 

segons els requisits establerts i valoracions. 

• La guanyadora serà contactada a través d'un missatge privat a la seva compte d’Instagram. El nom 

del guanyador/a també es farà públic als comptes de Facebook, Twitter i Instagram de Museu Es 

Baluard i Arts Santa Monica.  

 

Ús de les imatges: 

• Les imatges publicades a Instagram amb l'etiqueta #concursciutatdevacances es podran fer 

públiques a la pàgina del Museu Es Baluard i Arts Santa Monica a Facebook, els perfils a Twitter de 

Museu Es Baluard i Arts Santa Monica i perfils d'Instagram de Museu Es Baluard i Arts Santa Monica.  

• D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 

personal, us informem que les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer. 

Acceptació de bases i condicions: 

La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #concursciutatdevacances implica l'acceptació 

d'aquestes bases. Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta #concursciutatdevacances 

implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb el guanyador/a a través d'un missatge 

privat a la seva compte privada. La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes 

les condicions d'Instagram que podeu consultar a instagram.com/legal/terms. 

Informació addicional: 

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, 

servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui 

produir-se. 

2. L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que malmetin la imatge 

institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió 

o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

3. Les institucions no es responsabilitzen de les fotografies que els participants publiquin al seu 

compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l'autor/a 

ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi 

apareixen. Els museus no es responsabilitzaran que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol 

contingut publicat com a conseqüència del present concurs. 

http://www.milestoneproject.cat/ca/altres-activitats/concurs-instagram-2/instagram.com/legal/terms

