Bases concurs
fotogràfic
#infermeresbages2022
Abril de 2022

Objecte
El concurs fotogràfic #infermeresbages2022 es convoca en el marc de la celebració del Dia
Internacional de la infermera. Consisteix en publicar a la xarxa Instagram, amb l’etiqueta
#infermeresbages2022, fotografies d’una de les temàtiques següents. Cada una d’aquestes
temàtiques tindrà un premi:
1. Temàtica 1: “dia a dia de les infermeres, posant en valor la seva tasca”. En aquest cas, les
imatges hauran d’estar fetes en els espais interiors o exteriors de la FUB/UManresa o dels
diferents centres assistencials d’Atenció Primària, Hospitalària o Sociosanitària
2. Temàtica 2: “Fent salut”. En aquest cas, les imatges poden servir per il·lustrar com els
professionals de la salut, promocionen o practiquen hàbits saludables

Termini
El concurs s’iniciarà el dia 19 d’abril de 2022 i finalitzarà el dia 3 de maig de 2022. No s’admetran
a concurs fotografies més enllà d’aquesta data.

Forma de participació
Per participar en el concurs s’ha de ser professional d’infermeria del Bages, tenir un compte a
Instagram amb perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia que tingui relació amb una de les dues temàtiques objectes de
concurs i publicar-la al mur del seu compte. No entraran a concurs les que es publiquin
com a Story.
- Etiquetar
@althaiamanresa,
@umanresa
@standreusalut,
@infermeresbcn,
@icscatalunya, quan publiquin la fotografia en el seu perfil.
- Utilitzar els hashtags #infermeresbages2022, i en la publicació. Si la fotografia correspon a
la temàtica “Fent Salut”, afegir el hashtag #fentsalut
- Seguir els comptes d’Instagram @althaiamanresa @umanresa @standreusalut,
@infermeresbcn, @icscatalunya.
No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant.
Els organitzadors del Dia Internacional de la Infermera a Manresa es reserven el dret de fer difusió
i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines d’Intranet, web i als perfils

de les xarxes socials on tenen presència. Així mateix es reserven el dret de fer-ne difusió a través
d’altres formats, per exemple a través de la revista institucional o una exposició.

Característiques de les imatges
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no
tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin
aparèixer.
L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les
característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de les institucions participants,
així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Premis
Es lliuraran 2 premis:
- Premi temàtica 1: 2 menús Kursaal (dilluns-diumenge)
- Premi temàtica 2: 2 menús Kursaal (dilluns-diumenge)

Condicions de participació
Pot participar en el concurs qualsevol professional d’infermeria del Bages
Els participants assumeixen la responsabilitat envers les entitats organitzadores del contingut de
la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits
per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part
de les entitats organitzadores
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de
tercers.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases alhora que el
participant es dona per assabentat pel que respecta la informació necessària en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

Selecció de propostes guanyadores
La selecció de les propostes guanyadores es farà el dia 4 de maig. Un jurat integrat per una
persona representant de cadascuna de les entitats organitzadores (Fundació Althaia,
FUB/UManresa, Sant Andreu Salut, delegació territorial del COIB i l’ICS (Gerència territorial
Catalunya Central) s’encarregaran de seleccionar els guanyadors dels 2 premis. Tindran en
compte el número de likes que rebi la fotografia publicada a Instagram, així com la idoneïtat i
originalitat de la imatge i la seva qualitat estètica.

Comunicació del resultat
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores per informar-los del
veredicte.
Els noms de les persones guanyadores es publicaran a la Intranet de les diferents organitzacions
el dia 9 de maig. Es farà entrega del premi el dia 11 de maig en l’acte del dia internacional de la
infermera i se’n farà difusió a través de les xarxes socials, el dia 12 de maig, amb motiu de la
celebració del Dia Internacional de la infermera

Propietat intel·lectual i industrial
Els participants cedeixen expressament a Fundació Althaia, FUB/UManresa, Sant Andreu Salut
i delegació territorial del Bages del COIB i l’ICS (Gerència territorial Catalunya Central), amb
caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual
de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat
industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o
publicitàries.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública
en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel
mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs
corporatius i entorns 2.0.

Informació sobre la protecció de dades personals
El responsable del tractament és Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, amb
domicili al carrer del Dr. Joan Soler, 1-3, Manresa (08243), proveïda del NIF G-58.286.303, c/e:
althaia@althaia.cat i tel. 93.875.93.00. El contacte del delegat de protecció de dades és:
dpd@althaia.cat, l’anterior adreça postal i el tel. 93.875.93.00 (extensió 3977).

La finalitat del tractament és la de gestionar el lliurament dels premis amb els guanyadors, i
publicar-ne el resultat. Es tractaran dades d’identificació (nom i cognoms). El tractament queda
legitimat pel consentiment exprés de la persona usuària (art. 6.1.a) RGPD , que el podrà retirar
en qualsevol moment. Les dades tractades no es conservaran.
No es preveu cap cessió a tercers tret que sigui per obligació legal.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets
de limitació i oposició al tractament davant Althaia, o davant el DPD a través de les dades de
contacte indicades. En qualsevol cas, haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI o document
equivalent. Si considera que les seves dades no són tractades correctament té dret a presentar
una reclamació davant l’autoritat o agència de protecció de dades competent.

