
 

 

Bases #ConcursEllsinosaltres 

 

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma convoca un concurs de fotografia a Instagram al 

fil de l'exposició «Ells i nosaltres». Per això proposem enviar un retrat on es visibilitzi un vincle 

relacional amb el món animal des de la vostra visió particular i inspirat en el projecte expositiu que 

actualment es pot veure al museu.  

 

Com participar?  

 

• Fes una fotografia i publica-la al teu compte personal d'Instagram citant Es Baluard 

(@esbaluardmuseu) i incloent el hashtag #ConcursEllsinosaltres. 

• Termini: Entre el 27 de desembre de 2018 i el 27 de gener del 2019. 

• El 27 de gener de 2019 s'anunciarà la foto guanyadora en el compte d'Instagram del museu. 

 

Format 

 

El format ha de ser sempre per mitjà de publicació a Instagram. Sempre respectant l'autoria del/la 

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

 

Es valorarà  

 

• L'originalitat de la imatge. 

• Mostrar la realitat del món animal fugint de tòpics. 

• Retratar emocions que evoquin els diferents tipus de relacions entre els animals no humans i 

els humans. 

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

  

Premi 

 

• Lliurament d'un pack de marxandatge de l'exposició «Ells i nosaltres». 

• Un 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 ia les xarxes socials d'Es Baluard. 

 

Requisits 

 

• Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l'etiqueta #ConcursEllsinosaltres. 

• El motiu de les fotografies ha d'estar relacionat amb la temàtica de l'exposició «Ells i 

nosaltres». 

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

• Les fotografies hauran de ser publicada dins el període de la convocatòria. Es poden fer tantes 

com es vulgui, totes entraran al concurs.  

 

 



 

 

 

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

fetes amb altres càmeres 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 dels majors de catorze anys amb autorització dels pares o 

tutors legals ". 

 

Resolució del concurs 

 

• La persona guanyadora del concurs serà escollida per un equip format de l'àrea de Comunicació 

i Màrqueting d'Es Baluard. 

• El/la guanyador/a serà contactat/da a través d'un missatge privat al seu compte d'Instagram. El 

nom del guanyador/a també es farà públic en els comptes de Facebook, Twitter i Instagram del 

museu. 

 

Ús de les imatges 

 

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

públiques a la pàgina d'Es Baluard a Facebook i en els perfils de Twitter i Instagram. 

• 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 el hashtag #ConcursEllsinosaltres implica l'acceptació 

d'aquestes bases. Així mateix, implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb el guanyador / a 

mitjançant un missatge privat al seu compte privat. La participació en el concurs implica també 

l'acceptació de totes les condicions d'Instagram que es poden consultar a instagram.com/legal/terms. 

 

Informació adicional  

 

• L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic del sistema en línia 

informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu 

electrònic que pugui produir-se. 

• 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. 

• Les institucions no es responsabilitzen de les fotografies que els participants publiquin en el seu 

compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, el / la 

autor / a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies 

publicades, si apareixen. Els museus no es responsabilitzaran que un tercer reclami drets 

d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs. 

 


