#LlibertatCàmeraAcció
Audiovisuals per la llibertat d’expressió

BASES LEGALS DEL CONCURS
1. Finalitat
Òmnium Cultural, amb domicili social al C/ Diputació, 276, pral. 08009 de Barcelona, convoca
aquest concurs amb la finalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals en català,
contribuir a la seva difusió i treballar per la plena llibertat de creació i pensament, tant
individual com col·lectiva. El tema del concurs ha de parlar sobre la llibertat d’expressió, l’atac
a la democràcia, la repressió cap a les entitats socials i polítiques i l’empresonament dels seus
caps.
2. Participants
2.1. Per participar caldrà ser major de 16 anys.
2.2. Podran optar al concurs totes les peces originals enregistrades en llengua catalana que
s’adeqüin a la temàtica i compleixin aquestes bases.
2.3. Les obres hauran de ser realitzades en versió original en català (VOC).
2.4. Les peces audiovisuals no podran superar en cap cas els trenta segons (30”) de durada.
2.5. Les obres presentades poden enregistrar-se en qualsevol dispositiu que permeti la
gravació de vídeo i que respongui als mínims de qualitat d’imatge per poder ser exhibides.
2.6. La temàtica de les obres haurà d’estar relacionada amb la llibertat d’expressió, l’atac a la
democràcia, la repressió cap a les entitats socials i polítiques i l’empresonament dels seus
caps. No s’acceptaran treballs que transmetin valors contraris a la Declaració Universal dels
Drets Humans ni a la filosofia i naturalesa d’Òmnium Cultural.
2.7. No podrà participar el personal d’Òmnium Cultural ni cap persona que hagi participat
directament o indirectament en la concepció, execució i/o gestió del Concurs, així com els seus
familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral).
2.8. Si s’escau, els guanyadors hauran d’acreditar que són majors de 16 anys, facilitant una
còpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor. En el supòsit que els participants
siguin menors de 16 anys, la participació en el Concurs quedarà automàticament anul·lada.

3. Metodologia
3.1. Els autors poden fer difusió de les seves peces per tots els canals que considerin oportuns,
sempre i quan siguin adequats a la pròpia naturalesa del concurs i respectin els termes i
condicions previstos per aquests canals, per tal de donar a conèixer els seus vídeos i ampliar
els “M’agrada”. La quantitat de “M’agrada” serà un indicador a tenir en compte pel Comitè de
selecció.
3.2. L’organització crearà un Comitè
Comitè de selecció que escollirà les 3 obres premiades entre totes
les peces publicades amb l’etiqueta #LlibertatCàmeraAcció, atenent les peces que tinguin més
seguidors. El comitè es reserva el dret d’incloure dins de les finalistes aquelles peces que cregui
pertinents.
3.3. Les peces audiovisuals escollides es podran difondre per tots aquells mitjans i canals que
Òmnium Cultural cregui oportuns.
4. Format de presentació
4.1. Les peces hauran d’estar vinculades a l’etiqueta #LlibertatCàmeraAcció, i es podran
difondre per tots els canals que es cregui oportuns.
4.2. Les peces presentades es poden enregistrar amb qualsevol mitjà que permeti la gravació
de vídeo.
5. Termini de presentació
S’acceptaran el registre de les peces audiovisuals des de la publicació d’aquestes bases fins al
25 de novembre de 2018. El 30 de novembre de 2018 s’anunciaran les peces guanyadores del
concurs.
6. Premis:
6.1 Hi haurà 3 vídeos premiats
premiats. Les peces audiovisuals guanyadores rebran com a premi una
càmera GoPro
GoPro. L’entrega dels premis no comportaran despeses pels guanyadors.
6.2. L’organització treballarà per aconseguir la màxima difusió de les obres guanyadores a
través dels canals de comunicació d’Òmnium Cultural i els canals de tercers que en puguin fer
ús, sempre atenent els objectius del concurs que s’especifiquen al primer apartat de les bases
legals.punt.
7. Drets d’autor
7.1. Els autors de les peces presentades mantindran, en tot moment, els drets d’autoria que els
corresponen segons la Llei de propietat intel·lectual i garanteixen que són continguts originals
i que no infringeixen drets de tercers o la normativa vigent.. En aquest sentit, si hi intervenen

tercers, els participants garanteixen també que compten amb el seu consentiment exprés per
aparèixer al vídeo.
7.2. Els autors es responsabilitzaran de possibles reclamacions de drets per part de tercers en
relació amb les seves obres.
7.3. Els autors de les obres seleccionades autoritzen a Òmnium Cultural per tal que l’entitat
pugui explotar-les de la següents manera amb caràcter gratuït:
➔ Utilitzar l’obra com a recurs de comunicació per tots aquells canals que consideri
oportuns.
➔ Projectar la peça en cinemes i sales d’exhibició en el marc de la Mostra.
➔ Projectar la peça en cinemes i sales d’exhibició durant un any natural, a partir de
l’estrena a la sessió inaugural de la Mostra.
➔ Ser exhibida en qualsevol de les sessions que es programin al llarg d’un any natural
sota el projecte VOC► o en altres activitats organitzades per Òmnium Cultural que
persegueixin les finalitats expressades en el punt 1 d’aquestes.
8. Dades de caràcter personal
En relació amb les dades personals dels participants, Òmnium Cultural informa que seran
incloses en un fitxer de la seva titularitat, en la seva condició de Responsable del tractament,
amb la finalitat de gestionar el concurs i informar-los de futures activitats o novetats de
l’entitat, també per via electrònica. Si els participants no faciliten totes les dades requerides,
Òmnium Cultural no podrà incloure’ls en el concurs o informar-los de les seves activitats o
novetats. La base legal del tractament és el consentiment dels participants. Les dades es
conservaran mentres el participant no revoqui el seu consentiment o sol·liciti la seva supressió
per tal que Òmnium pugui mantenir informats als participants de futures activitats o novetats.
Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal. Els participants podran exercir
els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com revocar el seu
consentiment, sol·licitant-ho per correu electrònic a dades@omnium.cat o bé al domicili social
d’Òmnium Cultural (C/ Diputació, 276, 08009 Barcelona). Si es desitgen formular reclamacions
o sol·licitar més informació respecte de qualsevol d’aquests drets, els participants poden
dirigir-se a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).
9. Acceptació de les bases
Presentar-se al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i, especialment, de la clàusula de
protecció de dades. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no
especificada en aquestes bases de la manera que consideri oportuna.

Barcelona, octubre de 2018

