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BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC EN INSTAGRAM  

ORGANITZADOR DEL CONCURS 

La Ciutat de les Arts i les Ciències complix 25 anys, ja que el primer edifici del complex a ser inaugurat va ser 
l’Hemisfèric, l’any 1998. Amb motiu d’esta efemèride, organitzem un concurs fotogràfic, a través de la 
xarxa social Instagram i sense valor contractual, en el que podran participar tots els usuaris o usuàries que 
complisquen les condicions establides en estes bases. 

LEGITIMACIÓ DE PARTICIPACIÓ 

Podrà participar en el present concurs, qualsevol persona física major de 14 anys, que posseïsca un compte 
en Instagram i que, durant el període de validesa del concurs, participe en l’acció segons es proposa en els 
termes descrits en estes bases.  

ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ 

El concurs té àmbit internacional i és exclusiu per a usuaris o usuàries d’Instagram. 

PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONCURS 

El termini d’inscripció del present concurs donarà començament el dimecres 2 de novembre de 2022 a les 
15:00 hores (hora de Madrid), i finalitzarà el divendres 18 de novembre de 2022 a les 23:59 hores (hora de 
Madrid). 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

La inscripció en el concurs requerix que el participant tinga un compte en Instagram, i que respecte les 
condicions d’esta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Además, perquè la participació puga ser 
validada, el perfil de l’usuari ha de ser públic.  

Per a participar en el concurs fotogràfic i optar al premi, s’establixen dos tipus de categories: 

1. CATEGORIA HEMISFÈRIC: foto de l’HEMISFÈRIC de la CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, pot ser 
foto de detall l’edifici i que no quede identificat clarament) o panoràmica (l’edifici queda 
contextualitzat en el seu entorn). 

2.  CATEGORIA LA CIUTAT: foto de qualsevol altre recinte o element de la CIUTAT DE LES ARTS I LES 
CIÈNCIES, poden ser fotografies de l’interior d’un edifici del complex (contingut) o d’exterior 
(continent) tant de detall (l’edifici no queda identificat clarament) o panoràmica (l’edifici queda 
contextualitzat en el seu entorn ). 
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En ambdues categories serà vàlida qualsevol tècnica i es permet la utilització de filtres. Serà requisit de 
participació en el concurs, aportar la màxima qualitat d’imatge, ja que les fotos guanyadores seran 
impreses en CMYK sobre una lona, a una grandària mínima de 100 x 100 cm; 150 dpi i seran exhibides en 
les instal·lacions de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Si la foto guanyadora no té la suficient resolució, serà 
descartada i es triarà una altra.  

Per a concursar, el o la participant haurà de pujar la foto al seu compte d’Instagram en un post etiquetant-
nos i afegint #25anysCiutatArtsCiències. A més, l’usuari o usuària haurà de seguir el compte oficial 
d’Instagram de @ciudadartesciencias i el seu compte ha de ser públic. 

 Només s’acceptaran imatges publicades en Instagram, que hagen sigut pujades i etiquetades correctament 
en el període de termini establit (dates i hores mencionades). A més, CACSA es reserva el dret de rebutjar 
qualsevol imatge el contingut del qual es considere inadequat, inapropiat o ofensiu. 

Cada participant podrà pujar tantes fotos com desitge. L’acumulació de ‘m’agrada’ o la quantitat de 
comentaris que generen les fotos pujades, no condicionaran les possibilitats de guanyar.  

El Jurat, format per personal del Departament de Comunicació i de l’Àrea de Màrqueting i Publicitat de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències, decidirà les fotos guanyadores. Per a la seua elecció, es valorarà, entre 
altres coses, la qualitat, la creativitat, l’originalitat, l’execució artística i la relació amb el tema proposat.  

 El concurs podria quedar desert si el Jurat així ho considera oportú.  

COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS 

La Ciutat de les Arts i les Ciències es posarà en contacte amb els guanyadors a través d’Instagram, per mitjà 
de missatge directe, deixant un comentari en les fotos guanyadores, i/o per les vies que considere 
oportunes, per a informar els/ les guanyadors/res. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències donarà a conéixer els guanyadors en un termini màxim de 7 dies naturals, 
una vegada finalitzat el període de participació en el concurs. En cas d’impossibilitat manifesta per a 
contactar amb els guanyadors en el termini de 7 dies, la Ciutat de les Arts i les Ciències quedarà eximida de 
qualsevol responsabilitat podent triar un altre guanyador/a. 

 PREMI 

La Ciutat de les Arts i les Ciències premiarà 20 fotografies, 10 en la CATEGORIA HEMISFÈRIC i 10 en la 
CATEGORIA LA CIUTAT. 

Les fotos guanyadores seran impreses en una lona cada una d’elles amb l’usuari/ uruària d’Instagram 
sobreimprés en la lona. Les mesures de la lona són 200 x 200 cm, per la qual cosa es requerix una qualitat 
mínima de les fotografies guanyadores: 100 x 100 cm; 150 dpi. Les lones quedaran fixades sobre uns 
suports retroil·luminats i ubicats en la zona nord del Museu de les Ciències, durant un període mínim de 
tres mesos. L’exposició serà visitada per milers de persones que acudixen a la Ciutat de les Arts i les 
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Ciències, i CACSA farà promoció de les fotografies guanyadores totes xarxes socials i en els mitjans 
impresos que considere oportuns. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Els participants accepten, per mitjà de la seua participació en el concurs en Instagram, que els continguts i 
comentaris que vagen a ser publicats en esta xarxa puguen ser compartits per part de la Ciutat de les Arts i 
les Ciències amb la resta d’usuaris/usuàries d’Instagram, i altres xarxes socials. La participació en un 
concurs d’esta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram. 

Serà responsabilitat dels participants el dret d’imatge de les persones, fàcilment identificables, que isquen 
en les fotografies que opten a participar en el concurs.  

La Ciutat de les Arts i les Ciències només arreplegarà les dades personals dels guanyadors/res, per a les 
labors necessàries de publicació i cessió de drets de les imatges. 

DRETS D’IMATGE 

L’acceptació del premi per part dels guanyadors/res suposa atorgar el consentiment a la Ciutat de les Arts i 
les Ciències, per a utilitzar el nom de l’usuari/usuària i la fotografia guanyadora com a material promocional 
amb fins publicitaris.  

Cada participant manifesta i es responsabilitza de que ostenta els drets d’imatge i propietat intel·lectual 
sobretot el material fotogràfic que siga aportat, a fi de participar en este concurs, i que la Ciutat de les Arts i 
les Ciències utilitzarà per a la difusió dels guanyadors o promoció del concurs, previ al seu consentiment, 
durant el període d’exposició de les fotografies guanyadores, cedint els drets d’imatge a la Ciutat de les Arts 
i les Ciències. 

RESPONSABILITATS 

La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació si es tenen sospites 
d’una manipulació incorrecta, ús indegut d’imatges o de les dades o del concurs. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret de rebutjar o excloure a qualsevol participant que no 
reunisca els requisits descrits en les presents bases i termes de participació, o contravinga les normes o 
finalitat del concurs. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les bases del present 
concurs, inclús la seua possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concórrega causa justa, 
comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de la promoció o l’anul·lació definitiva, si és el 
cas, amb la suficient antelació i publicitat. 

  



 

P à g i n a  4 | 4 
 

 

La Ciutat de les Arts i les Ciències no es responsabilitza de possibles pèrdues de dades, per problemes de 
correu electrònic i/o pel mal funcionament d’Instagram o Internet.  

A més, la Ciutat de les Arts i les Ciències exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota 
naturalesa que, a pesar de les mesures de seguretat adoptades, pogueren deure’s a la utilització indeguda 
dels servicis i dels continguts per part dels usuaris/usuàries, i, en particular, encara que no de forma 
exclusiva, pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen deure’s a la suplantació de la personalitat d’un 
tercer efectuada per un/a usuari/usuària en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal. 

 DRETS 

Tots els drets sobre les imatges guanyadores i continguts relacionats amb el concurs seran propietat de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències i de l’usuari/usuària. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


