1r Concurs fotogràfic del Dia Internacional de la Dansa APdC a
Twitter
BASES LEGALS DEL CONCURS
L’Associació de professionals de la Dansa (APdC), mitjançant les bases que a continuació es publiquen
estableix les normes reguladores per les quals s’haurà de regir aquest concurs de fotografia a la plataforma
Twitter.
1. Objecte
El concurs fotogràfic del Dia Internacional de la Dansa APdC consisteix en la publicació de fotografies de
l’acció participativa de Dansa- Homenatge a Joan Serra, que organitza l’APdC i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, amb l’etiqueta #Ballarem a la plataforma Twitter.
L’acció es durà a terme a:
Girona: 27 d'abril a partir de les 13h. Plaça de la Constitució.
Barcelona: 29 d'abril a les 18h i a les 18.30h. Plaça de la Catedral.
Lleida: 29 d'abril a les 18h i a les 18.30h. Plaça Sant Joan.
Reus: 29 d'abril a partir de les 18h. Plaça del Mercadal.
Més informació sobre l’acció: http://www.dansacat.org/projectes/47/
Del total de fotografies participants una comissió formada per la junta i l’equip de treball de l’APdC,
n’escollirà la guanyadora i la publicarà a dansacat.org, el 30 d’abril.
2. Durada del concurs
El concurs s’iniciarà el 27 d’abril de 2014 a les 13h i finalitzarà el dia 29 d’abril a les 20h.
3. Forma de participació
Per participar en el concurs cal tenir un compte a Twitter. Només haureu de fer una piulada amb la
fotografia i incloure “Concurs @APdCDansa” i el hashtag #Ballarem.
Es preferible que les ubiqueu geogràficament, tot i que les fotografies no ubicades no quedaran excloses del
concurs.
No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant.
4. Premis
-Dues entrades per a veure l’espectacle "Camins" de la KULBIK DANCE COMPANY, el 4 de maig a les 18h.
Més informació sobre l’espectacle: http://mercatflors.cat/es/espectacle/nueva-creacion-kulbik/
-Carnet d’AMIC O AMIGA de la dansa durant un any (que inclou sortejos d’entrades, descomptes a teatres,
botigues de dansa, activitats culturals, revistes de dansa, etc.)
Més informació: http://www.dansacat.org/projectes/47/
El carnet és transferible. En cas de què el guanyador/a ja sigui Amic de la Dansa o sòcia o sòcia de l’APdC
podrà regalar el carnet a un familiar o amic.
-Samarreta “Dansa en 30 llengües”: https://twitter.com/APdCDansa/status/334297823996678145/photo/1

5. Condicions de participació
-Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin
estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. En els cas de persones menors de 18 anys,
el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer- ho dels seus pares o tutors.
-Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones
que apareixen fotografiades, i cedeixen, de forma gratuïta, l’ús d’aquesta fotografia a l’APdC, així com tots
els drets que es puguin derivar.
-La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

