Bases del Concurs "Ser jove avui" del projecte europeu Promise
#concursoserjovenhoy

Requisits i persones excloses
•
•
•

Tenir entre 15 i 30 anys. Es pot participar en equip o de forma individual.
Residir a Espanya o a les Illes (Balears i Canàries).
No poden participar els membres de l'IGOP ni les persones vinculades a Promise.

Objectiu del concurs
El projecte europeu de recerca PROMISE convoca un concurs per a nois i noies de 15 a 30 anys
que vulguin explicar com és ser jove avui en dia en el seu entorn.
Un dels objectius principals de PROMISE és donar visibilitat a comportaments i pràctiques que
en ocasions són presentades com conflictives o no-convencionals i, en canvi, poden incloure
importants elements d'innovació cap a societats més justes i sostenibles com, per exemple,
noves maneres de utilitzar l'espai públic (com els horts urbans), pràctiques d'auto-construcció,
masoveria, maneres d'expressió artística, esportiva, política, temps lliure, d'aprenentatge no
formal ... que desafien els canals tradicionals.
Hauràs explicar amb les teves paraules / imatges com és el teu dia a dia, els problemes que et
trobes sent jove, propostes per millorar-los, què fas o feu, sigui de manera individual, en grup o
des d'una associació o entitat ...
Com participar
Envia una proposta creativa (real o ficció) generada ja sigui amb text, fotografia, vídeo o àudio.
Es valorarà sobretot la imaginació de la proposta, l'originalitat, l'enginy i la capacitat de síntesi.
Les modalitats per participar són:
•

•
•
•
•

VIDEO: Només necessites una història que puguis explicar en tres minuts (sense
incloure crèdits) i una càmera o dispositiu de vídeo per gravar (mòbil, càmera,
tablet...). El vídeo ha de ser inèdit.
FOTOGRAFIA: es pot presentar una única imatge o una sèrie (màxim 24 fotos). En
format digital. Jpg a 300 dpi (màxim 20 MB).
TEXT: Redacció o relat breu (màxim 10 pàgines dinA4).
AUDIO: Nota de veu, monòleg, peça musical ... de màxim 3 minuts.
DIBUIX: Pots presentar un còmic en format pdf (màxim 10 pàgines dinA4)
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Es pot enviar un màxim de 3 propostes diferents per persona (no es pot repetir format). Per
exemple, no puc enviar 3 vídeos, però si 1 vídeo, una nota de veu de WhatsApp i una sèrie
fotogràfica.
La data límit per presentar la / les propostes és el dia 28 de febrer a les 24h
Es pot presentar l'obra en català, castellà o anglès. Si utilitzeu algun altre idioma ha d'anar
subtitulat en algun dels 3 idiomes anteriors.
Si tens algun dubte, pots escriure a: promisecontest@gmail.com

Materials audiovisuals
Els vídeos, fotografies, dibuixos i àudios a concurs hauran de ser originals i inèdits, i no podran
haver estat difosos prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, TV, sales de cinema, etc.)
ni presentats en cap festival o certamen. El / la participant que presenti la seva proposta a
concurs serà l'únic responsable dels seus continguts, garantint que compleix amb tots els
requisits legals i, en particular:
•

•

•

•
•

Que no conté obres que estan subjectes a drets (ex. La música ha d'estar lliure de drets o
autoritzada sota llicència Creative Commons, no es poden reproduir obres pictòriques o
audiovisuals l'ús de les quals requereixi la prèvia autorització dels seus titulars o de entitats
de gestió, etc.).
Que s'han obtingut de forma expressa i per escrit els permisos de les persones que apareixen
al vídeo / foto per usar la seva imatge en aquests entorns: publicació del vídeo a YouTube,
Vimeo o Dailymotion, publicació del vídeo a la web del concurs , exposicions i esdeveniments
relacionats, i publicació del vídeo o de frames del mateix a Facebook i Twitter per als casos
en què aquestes Xarxes Socials s'utilitzin per difondre el concurs.
El participant que presenta el vídeo cedeix a Promise Spain tots els drets d'explotació sobre
aquest que permetin a aquesta última gestionar la participació en el present concurs, i
difondre-amb l'amplitud necessària segons els usos que s'indiquen en aquestes bases i
utilitzar frames del mateix en diferents mitjans i suports de difusió en els seus canals de
Xarxes Socials sense límit temporal.
L'organització del concurs no és responsable de l'ús no autoritzat de música o imatges en els
vídeos presentats.
En el cas que Promise Spain sigui objecte de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial
iniciada per tercers i basada en possibles infraccions de drets en relació amb els materials
audiovisuals, el participant assumeix totes les despeses, costos i indemnitzacions que es
puguin derivar d'aquestes accions , i respon davant Promise o davant tercers, segons
correspongui.
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Continguts no admesos
No està permès presentar a concurs vídeos, imatges, àudios o materials amb continguts racistes,
violents, ofensius, degradants o discriminatoris.

Acceptació normes
La participació en el concurs implica el coneixement i l'acceptació de les normes indicades en
aquestes bases. Tota controvèrsia sobre la interpretació d'aquestes normes ha de ser resolta
per l'entitat organitzadora del concurs.
Qualsevol irregularitat o violació d'aquestes normes comporta la desqualificació immediata del
participant, que renuncia a qualsevol nominació o premi que li sigui proposat.
Participar en el concurs implica la comprensió l'acceptació de les característiques i limitacions
d'Internet. L'organització del concurs no es farà responsable en el cas en què els concursants no
puguin registrar via mail, en cas que la fitxa d'inscripció d'un concursant no s'enviï per qualsevol
raó no imputable a l'organització, o en cas que un vídeo / àudio pujat a la web per al concurs no
es pugui reproduir o visualitzar per algun mal funcionament al canal de reproducció al que s'hagi
pujat el vídeo.

Imprevistos
L'organització del concurs es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar
el concurs sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l'organització, especialment per
causa de força major. L'organització del concurs es reserva el dret d'anul·lar i / o cancel·lar la
totalitat o part del concurs en cas de detectar el frau o el mal funcionament de les normes. En
aquest cas, es reserva el dret a no donar un premi als participants fraudulents.
El comitè organitzador decidirà sobre els casos imprevistos que es puguin presentar i que no
s'hagin recollit en aquestes bases. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb
l'organització al correu electrònic: promisecontest@gmail.com

Como enviar la / les propostes
VIDEO: L'autor / autors han de pujar la seva obra a algun d'aquests canals (Youtube, Vimeo,
Dailymotion) en format ocult i facilitar a l'organització un enllaç per a la visualització del treball
presentat.
IMATGE / AUDIO: Per mail a promisecontest@gmail.com. Si l'arxiu pesa més de 20 MB es pot
enviar mitjançant portals com wetransfer.com que accepten de forma gratuïta fins 2GB
Conjuntament a la proposta cal enviar un arxiu de text amb la següent informació:
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•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms (si són un equip, de tots els / les integrants)
Edat/s
Títol obra
Dades de contacte (mail i telèfon)
Enllaç a vídeo (si és la via de concurs)
Premi escollit

Els formularis incomplets o amb dades errònies, així com els formularis enviats després del
termini indicat d'inscripció, no seran acceptats i no podran participar en el concurs.

Premi
A escollir entre les següents opcions:





Una càmera de vídeo o fotografia*.
Un telèfon intel·ligent a escollir (Huawei P10, 64 GB / Samsung Galaxy S7 Edge, 32GB /
iPhone 7, 32GB)
Viatge de cap de setmana per a 2 persones a una ciutat europea (inclou transport fins a la
ciutat escollida i allotjament -bed and breakfast-). No inclou dietes ni manutenció *.
Val per a centre comercial. (Targeta FNAC)

(*) L'import màxim del premi són 600 eur

Un jurat format per l'equip PROMISE Spain, un professional de la comunicació i un dissenyador
gràfic designaran l'obra guanyadora.
La resolució es farà pública al web de l'IGOP (http: //igop.uab.cat) durant la primera quinzena
de març i es notificarà personalment al guanyador/a a través del correu electrònic de contacte
que hagin facilitat en el procés de participació.
Els premis hauran de ser acceptats pels guanyadors, es desestima qualsevol canvi o devolució.
L'organització no admetrà canviar el premi per l'import en metàl·lic. No hi haurà premi ex aequo.
En funció de la procedència del guanyador/a l’organització podrà enviar el premi per missatgeria
a l’adreça que indiqui/n el/s guanyadors/es o convocar un acte de lliurament del premio a
Barcelona.
El premi pot declarar-se desert si el jurat considera que les obres no compleixen un nivell mínim
de qualitat. Si no s'arriba a un mínim de 30 propostes o el premi es declara desert es sortejarà
el premi entre els participants en l'estudi del projecte Promise.

Fiscalitat dels premis
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Els premis estan subjectes a les retencions fiscals que en cada moment marqui la legislació
vigent. En cas que el guanyador pertanyi a una zona el règim econòmic i fiscal sigui diferent (fora
de la Unió Europea, Canàries, Ceuta i Melilla) el pagament de l'impost de duana serà obligació
del subjecte passiu (el guanyador), qui satisfarà aquesta quantitat a l'administració tributària
d'aquesta regió. L'organització del concurs gestionarà el lliurament dels premis en espècie, però
no es responsabilitzarà de qualsevol error en el lliurament o transport del premi, sempre que
aquest sigui degut a causes alienes al seu control o de la negligència del guanyador o
transportista. En cap cas es canviaran premis en espècie pel seu import en metàl·lic.

Obra
L’obra guanyadora serà / podrà ser exposada per xarxes socials i pels canals institucionals de
l'IGOP i els partners del projecte Promise Europa.
Los drets de la peça guanyadora seran Creative Commons sense obra derivada, citant autoria i
compartint igual (CC BY-NC-SA) .No es tornaran les obres participants.
La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
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