
 

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM  
DEL CERCLE SABADELLÈS 1856 

 
 
El Cercle Sabadellès 1856 convoca la primera edició del concurs per a Instagram 
pel període de vacances estivals del 2018. 
 
 

1. PARTICIPANTS 
 

− Tots els socis i sòcies del Club, així com tots els alumnes de les Escoles 
Esportives (socis i no socis) que estiguin actualment i durant l’execució del 
concurs donats d’alta del servei d’Escoles Esportives o com a socis del 
Cercle Sabadellès 1856 sense la condició de soci suspesa. 

− Els participants han de ser majors de 16 anys i tenir un compte personal a 
Instagram. Els menors de 16 anys poden participar amb l’autorització 
expressa dels pares o tutors legals. 

− Tots els socis i sòcies, usuaris i usuàries juvenils o fills i filles de socis que 
estiguin en condició de treballadors del Club queden exempts en la 
participació d’aquest concurs. 

 
 

2. TEMA 
 
Els participants d’aquest concurs han de transmetre amb la seva fotografia com 
viuen aquest estiu l’ADN #SomCercle a través de la publicació de la fotografia i la 
descripció d’aquesta. 
 
 

3. OBRA I FORMAT 
 
− Cada concursant pot participar més d’una vegada dins del període 

d’execució del concurs. 
− No es pot usar imatges copiades, de tercers o d’ús de CC (Creative 

Commons). 
− El format serà per a Instagram (format 1:1, horitzonal o vertical), en 

fotografia fixa, GIF o vídeo (vídeo estàndar, “boomerang”...). 
− No pot tenir cap marca d’aigua. 

 
 

4. MECÀNICA DEL CONCURS 
 
El concurs es basa en 4 passos d’ordenació obligatòria per als participants: 
 1.- Seguir el compte oficial d’Instagram del Cercle Sabadellès 1856. 

2.- Publicar una fotografia o vídeo original que representi l’ADN 
#SomCercle durant l’estiu. 
3.- Afegir en la descripció de la publicació els hashtags del concurs 
#UnEstiuDeCercle i #SomCercle. 
4.- Etiquetar el compte oficial del Cercle Sabadellès 1856 a la fotografia 
publicada. En cas de vídeo, fer la corresponent menció a la descripció de la 
publicació.  
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5. TERMINI DEL CONCURS 
 
Es poden fer publicacions per poder participar en aquest concurs fins al 21 de 
setembre de 2018 com a data límit inclosa. 
 
Totes aquelles publicacions que no estiguin degudament etiquetades o complint 
la mecànica del concurs abans d’aquesta data límit, no entraran dins de la 
participació del concurs. 
 
Les publicacions que estiguin fora del període d’execució del concurs, ja sigui 
perquè són d’una data més antiga a l’inici del concurs o que siguin posteriors a la 
finalització d’aquest, quedaran excloses automàticament. 
 
 

6. PREMIS 
 
Els premis del concurs seran comunicats en el moment que es determini el 
guanyador o guanyadors del concurs. 
 
En el cas que una de les fotografies guanyadores tingui més d’un participant en 
la publicació, el jurat decidirà si fer obsequi de més d’un premi per als 
participants d’aquella publicació. 
 
L’obra guanyadora es mostrarà en públic als panells informatius de recepció (tan 
digitals com impresos) i també seran usades, a més a més, pels mitjans de 
comunicació que disposa el Club (xarxes socials, correu electrònic, publicacions 
internes del Club i formats anàlegs) per informar dels premiats a tots els socis i 
sòcies, usuaris que ens segueixen i altres interessats o interessades. 
 
 

7. JURAT 
 
La decisió de les publicacions classificades per part del jurat és inapel·lable. 
 
 

8. NOTIFICACIÓ AL GUANYADOR/A 
 
Es notificarà al premiat/da la seva condició a través d’un missatge privat per 
l’aplicació Instagram. 
 
 

9. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS 
 
Les publicacions seran exhibides als panells informatius de la Recepció del Club, 
a les xarxes socials i els diferents formats anàlegs que fa servir el Club com a 
mitjans de comunicació. 
 
 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
En el moment que s’està participant i presentant l’obra en l’aplicació Instagram 
es dona per acceptades aquestes bases presentades en aquest document de 4 
pàgines. 
 



 

 
3 

 

L’Organització es reserva el dret d’acceptació de les obres si no s’adeqüen al 
format, contingut, temàtica i derivats explicats en aquestes bases del concurs. 
 
 

11. CESSIÓ DELS DRETS D’AUTOR I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 

 
Les obres quedaran en propietat del Cercle Sabadellès 1856 que podrà exposar-
les, publicar-les, reproduir-les, editar-les i difondre-les en forma de material 
divulgatiu i promocional en qualsevol acció que realitzi, fent constar sempre el 
nom i cognoms de l’autor o el nom del perfil d’Instagram. 
 
Els concursants es responsabilitzen en la seva totalitat que no existeixen drets de 
tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge. En el moment que es 
participa en aquest concurs ja s’acredita la cessió de drets d’imatge per part del 
Club si a la fotografia sortissin persones, tal i com estableix la Llei 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Sempre que no ens notifiquin el contrari abans de la difusió de l’obra, entendrem 
que es dona el seu consentiment per utilitzar la imatge, amb la finalitat d’elaborar 
els continguts informatius, publicar-los a la pàgina web i/o en els perfils de les 
xarxes socials de l’entitat, així com materials comunicatius, amb finalitats 
informatives i/o promocionals. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades del seu fill/a 
recollides a partir del present concurs seran incorporades a un fitxer sota la 
responsabilitat del CERCLE SABADELLÈS 1856, amb la finalitat d’atendre els 
compromisos de la relació que mantenim amb vostè i el seu fill/a. 
 
Pot exercir els seus drets, i/o els del seu fill/a, d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció postal: CTRA. DE BELLATERRA, 
KM. 5,10, 08205 SABADELL (Apartat Postal de correus número 3244). 
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu 
fill/a no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol 
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder 
tramitar i gestionar la participació del seu fill/a o seva en aquest concurs 
organitzat per aquesta entitat. 
 
 

12. DESVINCULACIÓ D’INSTAGRAM 
 
Instagram no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, 
ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient 
que està proporcionant la seva informació al Cercle Sabadellès 1856 i no a 
Instagram. 
 
La informació que proporcioni només s'utilitzarà per tramitar la participació del 
concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L'usuari es 
desvincula totalment d’Instagram. 
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13. FISCALITAT 
 
La celebració del concurs, així com la concessió dels premis queden subjectes a 
la normativa fiscal vigent. 
 
 

14. LLEI APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS 
 
La llei aplicable al present concurs promocional és l‘actual llei d’Espanya, i els 
jutjats competents per conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els 
Jutjats de la ciutat de Sabadell. 
 
 

15. CODI ÈTIC DEL CONCURS 
 
Els continguts de qualsevol índole no relacionats amb el concurs podran ser 
eliminats del concurs i del hashtag. El concursant no haurà d'incloure en les 
publicacions de participació del concurs, missatges o imatges que atemptin o 
siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o els drets 
fonamentals establerts en la Carta dels Drets Humans vigent, ni que infringeixin, 
violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial. En tal cas, 
s’adverteix a l’autor  de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot 
incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent de les mateixes. 
 
El Cercle Sabadellès 1856 actuarà immediatament davant una denúncia o una 
sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat 
intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i 
procedirà a eliminar-ho immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent 
de l'usuari infractor així com demanar a l’usuari les corresponents 
responsabilitats d’aquesta denúncia. 
 
El Cercle Sabadellès 1856 declina tota responsabilitat sobre les conseqüències 
que l'exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l'usuari de les seves 
imatges puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a 
altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva banda 
o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes 
socials o en qualsevol un altre mitjà, suport o modalitat d'explotació digital o no, 
online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la 
inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són 
totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. 
 
Per tant, el concursant respondrà directament, mantenint al Cercle Sabadellès 
1856 indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en 
relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se 
dels textos o materials que un usuari hagi publicat. 
 
 
 

A Sabadell, el 3 d’agost de 2018 
 
 
 

Cercle Sabadellès 1856 
CIF B65652349 


