Bases del concurs d’espots publicitaris de la campanya “Suma’t a la recollida
selectiva, ben feta!”
Primera.- Podrà participar al concurs d’espots publicitaris qualsevol alumne o grup
d’alumnes dels centres: IES Terres de Ponent, INS Mollerussa, IES La Serra i La Salle
Mollerussa.
Segona.- El concurs consistirà en la realització d’un vídeo espot relacionat amb la
generació i gestió dels residus a la comarca del Pla d’Urgell. Les temàtiques poden
ser: la prevenció de residus, la reutilització de residus, la segregació de residus o el
foment del reciclatge, entre d’altres.
Tercera.- L’equip de treball estarà format per un màxim de 4 persones.
Quarta.- La inscripció és gratuïta. És necessari inscriure’s enviant la relació de
participants i nom del grup al correu electrònic ecostudi@ecostudi.com
Cinquena.- La durada màxima de l’espot serà de 60 segons.
Sisena.- El format de lliurament haurà de ser amb l’extensió *.avi i un pes màxim
d’1GB:
Setena.- L’entrega del vídeo es realitzarà mitjançant els sistemes de transferència
online utransfer (www.utransfer.com) a la direcció de correu electrònic
ecostudi@ecostudi.com.
Vuitena.- El termini de lliurament dels vídeos serà de l’1 de novembre al 15 de
desembre de 2016.
Novena.- S’estableixen 3 categories diferents de premis:
-

-

-

Premi Especial del jurat: consistirà en una ruta a cavall de dues hores de
durada per diferents indrets del Pla d’Urgell. Es realitzarà en una única sessió
on podran assistir tots els membres de l’equip guanyador i, en cap cas, es
realitzaran sessions per separat. Els interessats hauran de contactar amb el
centre eqüestre que se’ls indiqui per concretar data i hora per realitzar la ruta.
Es posposarà en cas de pluja o condicions meteorològiques adverses.
L’activitat s’haurà de realitzar abans d’1 any de la concessió del premi.
Premi del públic: consistirà en una ruta a cavall de dues hores de durada per
diferents indrets del Pla d’Urgell. Es realitzarà en una única sessió on podran
assistir tots els membres de l’equip guanyador i, en cap cas, es realitzaran
sessions per separat. Els interessats hauran de contactar amb el centre
eqüestre que se’ls indiqui per concretar data i hora per realitzar la ruta. Es
posposarà en cas de pluja o condicions meteorològiques adverses. L’activitat
s’haurà de realitzar abans d’1 any de la concessió del premi.
Premi al públic: consistirà en un xec regal de 20 molleuros. El xec haurà de
fer-se efectiu abans d’1 any de la concessió del premi.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell en compliment del que estableix l’article 5 de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació i recollida de dades, comunica que les dades
personals dels participants seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
amb la finalitat de comunicar-li possible informació del seu interès. En qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Desena.- El premi del jurat serà escollit per un membre especialitzat del sector
audiovisual, un tècnic en càrrec de la campanya i un membre tècnic del CC Pla
d’Urgell.
Onzena.- El premi del públic serà escollit mitjançant la xarxa social Facebook del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i s’atorgarà a aquell vídeo que tingui més
“m’agrada”.
Dotzena.- El premi al públic es realitzarà mitjançant un sorteig entre les persones
que comparteixin la publicació al seu mur de Facebook.
Tretzena.- Entre tots els treballs rebuts que compleixin amb les condicions, s’escolliran
3 espots finalistes per al premi del jurat.
Catorzena.- La selecció del guanyador es durà a terme sota criteris de qualitat tècnica,
qualitat artística i claredat del missatge. No s’acceptaran espots que puguin ferir la
sensibilitat o que puguin ser ofensius per qualsevol col·lectiu. L’organització es reserva
el dret a retirar qualsevol treball per continguts ofensius o inapropiats.
Quinzena.- Aquelles gravacions en que intervinguin persones menors d’edat serà
indispensable presentar autorització escrita dels tutors legals.
Setzena.- Si l’espot reuneix els requisits tècnics i artístics requerits per a la campanya,
aquesta ho podrà difondre a les xarxes socials i els mitjans que consideri oportuns,
sempre citant als autors del mateix.
Dissetena.- Les persones que participin en el concurs tenen l’obligatorietat de
demostrar les propietats de les imatges i música utilitzada, com a únic responsable de
l’espot i allò que inclou.
Divuitena.- Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de comunicació pública,
reproducció i transformació per a qualsevol explotació de la seva obra mitjançant
qualsevol modalitat de difusió.
Dinovena.- L’organització es reserva el dret de resoldre els premis com a deserts.
Vintena.- L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista
en aquests requisits.
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