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CONCURS DE FOTOGRAFIA AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT 
GREGORI 

1. Organitzadors i finalitat del concurs  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori organitza un concurs de fotografia amb el 
lema #SantGregoriAlMón per a totes les persones majors d’edat (i menors, 
amb autorització dels seus tutors) que lliurement decideixin participar-hi 
d’acord amb els termes i condicions establerts en aquestes bases.  

La principal finalitat d’aquest concurs és promocionar l’Agrupació Esportiva 
Sant Gregori a través de roba o elements oficials del Club, en els quals s’hi 
vegi l’escut, els colors o el nom de l’entitat. Per tant, aquesta serà la temàtica 
del concurs de fotografia. 

2. Durada del concurs  

La participació en aquest concurs de fotografia es podrà dur a terme des del dia 
26 de juliol del 2021 a les 00:00h fins el dia 26 d’octubre del 2021 a les 23:59 
hores.  

No s’admetran participacions fora d’aquest termini.  

3. Temàtica del concurs  

La temàtica del concurs és realitzar fotografies en les que aparegui algun 
element de l’Agrupació Esportiva Sant Gregori, i amb independència de la 
zona geogràfica en la que es prengui la fotografia.  

4. Participació i dinàmica del concurs  

Poden participar en el concurs totes aquelles persones que siguin usuàries 
titulars d’un compte a Instagram®. Aquesta serà la xarxa social a través de la 
qual es durà a terme aquest concurs. 
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L’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret de sol·licitar als 
participants que acreditin la seva majoria d’edat i/o demanar autorització 
expressa als representants legals en cas que un menor d’edat desitgi participar 
en aquest concurs amb una fotografia des del perfil de xarxa social del que el/la 
menor és titular.  

Tothom qui vulgui participar haurà de mencionar el perfil del Club al perfil de 
la xarxa social corresponent i etiquetar la seva fotografia amb el hashtag 
#SantGregoriAlMon i publicar-la al seu perfil d’Instagram dins el període 
establert al punt 2 d’aquestes bases de participació.  

No optaran a premi les fotografies en les quals figuri qualsevol text imprès i/o 
marc que identifiquin a l’autor de qualsevol manera. 

Des del Club s’aniran compartint les imatges des del compte oficials de 
l’Agrupació Esportiva Sant Gregori. 

No hi ha límit de participació, de manera que cada participant pot presentar a 
concurs tantes fotografies com desitgi amb el benentès que han de complir els 
requisits que s’han indicat als dos paràgrafs anteriors i que la fotografia es 
correspongui amb la temàtica del concurs. 

5. Categories del concurs  

Hi haurà dues categories a premiar: 

- Categoria popular: es premiarà la fotografia que obtingui més “m’agrada” al 
perfil oficial del Club. En cas que l’usuari/a també la comparteixi en el seu 
perfil personal no es contaran els “m’agrada” del seu perfil, únicament els de 
l’Instagram del Club.  

- Categoria jurat (la més original): del total de fotografies presentades a 
concurs, el jurat en seleccionarà una que consideri la més original. Quedarà 
exceptuada d’aquesta categoria la fotografia que hagi resultat guanyadora a la 
categoria popular. 
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6. Criteris de valoració a la categoria jurat 

El jurat valorarà les fotografies presentades a concurs valorant, amb una 
puntuació entre 0 i 5 punts per a cadascun dels següents factors: 

- Originalitat: capacitat de l’autor/a per a sorprendre, capacitat artística 
- Qualitat tècnica de la fotografia: qualitats objectives de la imatge. Color, 

enfoc, composició, exposició a la llum i perspectiva 
- L’objectiu del concurs: capacitat de l’autor/a per a representar el motiu 

principal del concurs. Relació del Club i el contingut de la foto 
- Valoració del jutge: puntuació a criteri personal del jurat.  

El jurat determinarà la fotografia guanyadora entre totes les participants. 

 

7. Selecció dels/les guanyadors/es  

Els/les participants guanyadors/es s’escolliran segons la categoria: 

- A la categoria popular esdevindrà guanyador/a el titular del perfil 
d’Instagram que hagi publicat la fotografia que obtingui més “m’agrada” 
per part d’altres usuaris. 

- A la categoria jurat esdevindrà guanyador/a el titular del perfil 
d’Instagram que hagi publicat la fotografia seleccionada pel jurat. El 
jurat es composa pels membres següents: 

o Jaume Ribas, president del ZOOM-Amics de la fotografia de la 
Vall de Llémena 

o Martí Palahí, responsable del bar del Camp de Futbol Municipal 
de Sant Gregori 

o Eli Queirós, secretària de l’Agrupació Esportiva Sant Gregori 
o Josep Maria Pascual, delegat del primer equip  
o Dani Rovirola, excapità del primer equip  

La selecció de la fotografia guanyadora es prendrà per majoria simple en 
una reunió (presencial o telemàtica) en la qual hi hauran d’estar presents 
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la totalitat dels membres del jurat. Aquesta reunió per la selecció del 
guanyador/a es celebrarà dins els 14 dies següents a la finalització del 
concurs. Cadascun dels membres del jurat tindrà 1 vot. En cap cas, el 
jurat podrà declarar que el concurs queda desert. La decisió del jurat serà 
inapel·lable.   

 
 
8. Els premis  

Els/les guanyadors/es de cada categoria tindran un premi, que no es podrà 
bescanviar, alterar i/o compensar per diners en metàl·lic ni es podran cedir a 
petició dels guanyadors ni totalment ni parcialment.  

- Categoria popular: Sopar per 2 persones a Can Ribas (1r classificat) + 
esmorzar per 2 persones al Cafè d’en Quel (2n classificat) 

- Categoria jurat: Sopar per 2 persones a La Masia del Cabrit (1r 
classificat) + esmorzar per 2 persones a l’Hostal el Forn (2n classificat) 

9. Notificació i lliurament dels premis  

La notificació als guanyadors de cada categoria es realitzarà a través 
d’Instagram®, entre els dies 27 d’octubre i 9 de novembre. 

Tanmateix, i a través dels canals oficials de l’Agrupació Esportiva Sant 
Gregori, es publicarà el nom d’usuari de xarxes socials dels participants 
guanyadors/es en cada una de les dues categories.  

L’entrega de premis es durà a terme en un dia, hora i lloc per determinar i que 
es comunicarà degudament als guanyadors. 

 

10. Propietat de les fotografies i propietat intel·lectual  

Els/les autors/es de les fotografies presentades al concurs, així com llurs 
representants legals, conservaran la propietat intel·lectual de les obres 
respectives, i cediran gratuïtament a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori els 
drets d’explotació consistents en la reproducció, distribució i comunicació 
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pública, els quals es realitzaran sempre -i amb posterioritat a la finalització del 
concurs- amb el coneixement de la seva condició d’autor excepte manifestació 
en contra.  

Tanmateix, s’eximeix de responsabilitat a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori 
en cas que un tercer aliè a l’entitat utilitzi totes o alguna d’aquestes obres pel 
seu propi benefici o el d’un tercer.  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori tampoc es responsabilitzarà en cas que 
un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat, així com 
de l’incompliment de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat 
intel·lectual com a conseqüència d’aquest concurs. En aquest sentit, es 
recorda als participants que han de respectar el que preveuen la Llei Orgànica 
1/1982 sobre protecció civil al dret a l’honor a la intimitat personal i familiar, 
i a la pròpia imatge; la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals; així com la normativa vigent amb matèria de 
propietat intel·lectual. 
 
En cas que es detecti que una fotografia infringeix algun o tots els drets 
esmentats, caldrà comunicar-ho a l’organitzador a la major brevetat possible. 
 

11. Autorització per a la utilització de la imatge personal  

Els participants al concurs, i llurs representants legals en el cas de menors 
d’edat, podran autoritzar a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori a fer ús de la 
seva imatge personal (imatge i/o veu) per la realització de fotografies i altres 
enregistraments durant l’esdeveniment de lliurament dels premis. Per aquest 
motiu, quan es realitzi l’entrega de premis es posarà a disposició un formulari 
específic on podran indicar les condicions del tractament de la seva imatge 
personal. 

 
12. Protecció de dades de caràcter personal  

La participació en aquest concurs implica el tractament  de les dades personals 
dels participants i dels seus representants legals si s’escau, com el nom de perfil 
d’usuari d’Instagram®. En aquest sentit, se’ls informa que el responsable del 
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tractament és l’Agrupació Esportiva Sant Gregori i tractarà les dades personals 
dels participants amb els límits que preveu cada xarxa social pels perfils 
corporatius i d’acord amb els paràmetres de privacitat que hagi configurat 
l’usuari titular del compte. La finalitat del tractament serà gestionar la 
inscripció i participació del concursant així com controlar el compliment de les 
condicions que indiqui posteriorment sobre el tractament de la seva imatge 
personal. Ambdues finalitats es basen en l’execució de la relació contractual 
establerta i en la prestació del seu consentiment, respectivament. La informació 
es comunicarà als organismes públics competents, als membres del jurat 
designats i, si s’escau, a les autoritats judicials; i es conservarà durant el termini 
que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. 
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte 
de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves 
dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan procedeixin 
i sense que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant 
l’A.E. Sant Gregori a la crta. de l’Argelaguet, s/n de Sant Gregori o bé a 
direccio@aesantgregori.cat. Té el dret a presentar una reclamació davant 
l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret 
a la protecció de dades pot consultar la nostra política de privacitat 
https://www.aesantgregori.cat/ca/privacitat-cookies/162. 
 

13. Responsabilitats  

Finalment, l’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret d'interrompre 
en qualsevol moment l'accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter 
temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció 
dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense 
que d'això es derivin responsabilitats per a aquestes ni dret a indemnitzacions.  

14. Acceptació de les bases  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori no es farà responsable de la impossibilitat 
per part dels guanyadors o finalistes del concurs de la seva recepció dels premis  

El sol fet de participar en aquest concurs mitjançant la publicació de fotografies 
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que compleixin els requisits de participació establerts, comporta l’acceptació 
d’aquestes bases per part dels participants i llurs representants legals, en cas 
dels menors d’edat. També comporta l’acceptació del criteri establert per 
l’Agrupació Esportiva Sant Gregori amb relació a la resolució i interpretació 
de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i del funcionament 
d’aquest concurs.  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret a poder modificar o 
cancel·lar les actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que 
pogués impedir el bon funcionament i/o l’atorgament dels premis. En cas que 
es produeixi alguna d’aquestes circumstàncies, això serà convenientment 
comunicat per part del Club.  

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori es reserva el dret d’excloure aquells 
participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del 
concurs.  

 

15. Consulta de les bases  

Les bases d’aquest concurs es podran consultar en el lloc web 
www.aesantgregori.cat 

 

 

 

Sant Gregori, 26 de juliol del 2021 

	


