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1. L’ORGANITZACIÓ

L’organització que promou el concurs #InstaRodamon és L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
(Ajuntament de Girona) amb domicili social a Pl del Vi, núm1., 17004 a Girona amb
NIF1708500B.

2. EL CONCURS

Des de L’ESTACIÓ ESPAI JOVE s’anima als joves a participar al concurs
#InstaRodamons que té com a objectiu visibilitzar competències transversals i valors
que els usuaris/es han adquirit o observat durant una experiència de mobilitat
internacional en la seva persona.

2.1 Funcionament

El concurs es portarà a terme a través del perfil d’Instagram @elrodamon.cat.
Cada edició durarà un mes aproximadament i el concurs tindrà 3 edicions durant l’any
2021.
Cada edició hi haurà 2 premis que s’entregaran per correu postal o via e-mail.
Cada edició tindrà la mateixa estructura.

Per participar, caldrà que els usuaris:

1. PENGIN una fotografia que il·lustri una experiència viscuda que tingui relació
amb la competència destacada.
2. REDACTIN una explicació de la situació i com aquesta es vincula amb la
competència/valor.
3. INCLOGUIN 3 hashtags: #InstaRodamon #xarxarodamons i el que
correspongui a cada edició.
4. SEGUEIXIN el perfil @elrodamon.cat.
5. ETIQUETIN al perfil de @elrodamon.cat.

Hi haurà una primera selecció dels posts participants per part de l’equip i llavors un jurat
escollirà les millors propostes.

2.2. Dates i hashtags de les edicions d’enguany

PRIMERA EDICIÓ

Temàtica a reflexionar:
• “Què t’ha aportat viure una experiència a l’estranger? T’ha fet canviar en algun
aspecte? Quines reflexions i aprenentatges n’has tret? Recordes algun moment en
especial que et faci connectar amb una part de tu que vols compartir-nos? “

• Dates: Del 25 de març al 15 d’abril (ambdues incloses)
• Hashtag #aprenentatgesRodamons

SEGONA EDICIÓ

Temàtica a reflexionar:
•

“Quins espais naturals t’ha deixat meravellat/da? Quin ha estat el paisatge més
espectacular que has visitat? Què era allò que et va cridar més l’atenció d’aquell
indret? Que et va generar?

• Data: Del 17 de juny al 15 de juliol (ambdues incloses)
• Hashtag #naturaRodamons

TERCERA EDICIÓ

Temàtica a reflexionar:
•

“ Quan has visitat altres regions t’ha sorprès la forma en què es comportaven
altres cultures? Per si tenien una altra manera de fer i/o entendre la vida? Què
és el que més et va impactar de tot plegat? Què et va fer aprendre?”

• Dates: Del 23 de setembre al 7 d’octubre (ambdues incloses)
• Hashtag # culturesRodamons

3. PREMIS

3.1. Premis per a cada edició

Hi haurà dues persones seleccionades per cada edició; cada una guanyarà una entrada
doble per activitats culturals de la ciutat de Girona a determinar.

Es donaran a conèixer com a sorpresa quan s’anunciïn els guanyadors/es.

3.2. Comunicació dels premis

Els post premiats es publicaran en el feed de l’Instagram @elrodamon.cat en les dates
establertes i s’etiquetaran els/les guanyadors/es.

Dates dels resultats:

• Comunicació del resultat primera edició: dijous 13 de maig.
• Comunicació del resultat segona edició: dijous 12 d’agost.
• Comunicació del resultat tercera edició: dijous 21 d’octubre.

A més, l’organització es posarà en contacte amb els guanyadors via Missatgeria Directa
(DM) d’Instagram. Caldrà que els guanyadors/es responguin durant els 7 dies següents
acceptant el premi i donant-nos el seu e-mail o direcció postal. En cas que no
responguin, el premi s’adjudicarà al següent post més ben valorat.

3.3. Lliurament dels premis

L’entrega de les entrades es faran per e-mail o per correu postal. Preferentment per email.

4. CRITERI DE VALORACIÓ I JURAT

4.1. Funcionament

Un cop s’acabi el termini de participació, l’organització seleccionarà els posts més
destacats a criteri intern. Seguidament, es farà arribar aquesta selecció a un jurat que
les valorarà segons els paràmetres establerts.

4.2. Criteris de valoració

Valoració de la Fotografia
• Qualitat tècnica
• Originalitat i creativitat

Valoració de la Text
• Vinculació amb tema de l’edició
• Profunditat en la reflexió
• Originalitat creativa/literària

4.3 Jurat

El jurat estarà format per dues persones vinculades al món de la fotografia i una persona
de l’organització.

5. REQUISITS PER A PARTICIPAR

• Tenir entre 18 i 35 anys.
• No cal haver estat usuari/a del Servei de Mobilitat Internacional de L’Estació Espai
Jove.
• Tenir l’Instagram públic (com a mínim durant l’edició en què es vol participar)
• Només s’acceptarà una fotografia per edició. En cas de detectar més d’una fotografia
del mateix autor/a, aquest/a quedarà fora del concurs que estigui en curs.
• Complir els requisits de les fotografies i textos (punt 6 de les bases del concurs).

6. REQUISITS DE LES FOTOGRAFIES I TEXTOS PER PARTICIPAR

6.1 - Fotografia
• Ha d'estar feta per la persona participant i ser una obra original seva.
• Han de ser fetes durant l’experiència: Mentre es preparava, durant el viatge o just al
tornar.
• No cal que siguin inèdites.
• En cas d'aparèixer més persones a la fotografia, siguin majors, i en especial, menors
d’edat, l’autor/a es responsabilitza de l’autorització de l’ús de la seva imatge.
• No hi ha límit d’antiguitat de la fotografia, sempre que sigui original i feta durant
l’experiència.
• Només s’accepta una fotografia per participant per cada edició.

S’acceptaran totes les fotografies a excepció d’aquelles que a judici de l’organització:
resultin inadequades, vulnerin drets d’autor, siguin de dubtós gust, que incitin a l’odi o
que vulnerin drets de tercers per resultar de caràcter racista, xenòfob, d’apologia del
terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

6.2 - Text

• El text pot ser des d’una paraula, una frase, una reflexió, conte, poema, història i
qualsevol altre format elaborada per l’autor/a de la fotografia.
• Cal que inclogui 3 hashtags de: #xarxarodamon #InstaRodamon i el hashtag de
l’edició a la qual es participa.
• Cal posar data (any) i lloc de la presa de la fotografia.

S’acceptaran tots els textos a excepció d’aquells que a judici de l’organització resultin
inadequades, vulnerin drets d’autor, siguin de dubtós gust, que incitin a l’odi o que
vulnerin drets de tercers per resultar de caràcter racista, xenòfob, d’apologia del
terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

6. DRETS D’EXPLOTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES I TEXTOS

Els guanyadors/es del concurs #InstaRodamon cedeix a l’organització l’ús de les
fotografies per a la promoció i difusió de futurs edicions del concurs.

També en cedeix l’ús a l’organització perquè pugui reproduir i penjar les fotografies
(digitalment o físicament) allà on sigui convenient amb finalitats de comunicació,
promoció i difusió de les activitats realitzades per L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
(AJUNTAMENT DE GIRONA), això inclou, webs (nostres i de terceres), xarxes socials,
entre altres plataformes de difusió.

7. SUSPENSIÓ I PRÒRROGA DEL CONCURS

L’organització es reserva el dret a:

• Suspendre el concurs per falta o poca participació.
• Declarar premi desert per a falta o poca participació.
• Prorrogar els terminis de participació amb l’objectiu de poder rebre més fotografies.

8. TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades recollides a través del concurs #InstaRodamon es guardaran en una base de
dades de l’organització del concurs.

El responsable en serà L’ESTACIÓ ESPAI JOVE (Ajuntament de Girona).

Les dades seran utilitzades per poder contactar amb els guanyadors/es i, si fos
necessari, gestionar el premi.

Les persones que tindran accés a aquestes dades seran persones vinculades en la
gestió del concurs #InstaRodamon i també de L’ESTACIÓ ESPAI JOVE (Ajuntament de
Girona).

Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició enviant un correu
electrònic a: estacio@ajgirona.cat

