La Biblioteca Plaça d’Europa de L’Hospitalet de Llobregat convoca el “Concurs
fotogràfic de l’Hort a la Biblioteca” en el marc del projecte “De l’hort a la biblioteca”
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
BASES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el “Concurs fotogràfic de l’Hort a la
Biblioteca” que organitza la Biblioteca Plaça d’Europa amb la intenció d’animar a
conèixer els productes agroecològics de temporada i km 0 de l’horta del Baix
Llobregat, promocionar la dieta saludable i fomentar l’ús de les xarxes socials.
Segona. Normes de participació
CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
Ha de ser una fotografia d’un plat de cuina creativa elaborat amb productes de
temporada i km 0 de l’hort, utilitzant el hashtag #platcreatiuEuropa. Al costat del plat
s’ha de veure el carnet de la biblioteca amb el nom de la persona que participa o, en
comptes del carnet de la biblioteca, ha d’aparèixer un llibre qualsevol al costat del plat
per deixar constància que la fotografia no ha estat sostreta de les xarxes socials. Les
fotografies han de ser originals, inèdites i no premiades.
La fotografia no ha de ser una imatge que pugui ferir la sensibilitat ni resultar ofensiva.
Es poden enviar tantes fotografies com es vulgui.
INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ
S’ha de penjar la fotografia al facebook de la Biblioteca Plaça d’Europa
http://www.facebook.com/bpehospitaletpe o al twitter de les biblioteques de
L’Hospitalet https://twitter.com/bibliotequeslh utilitzant el hashtag #platcreatiuEuropa.
També es pot participar sense fer públic el nom de la persona participant enviant la
fotografia al facebook de la Biblioteca Plaça d’Europa o al twitter BibliotequesLH per
missatge privat, però a la fotografia s’ha de veure el carnet de la biblioteca amb el nom
de la persona que participa o, en comptes del carnet de la biblioteca, ha d’aparèixer un
llibre qualsevol al costat del plat i utilitzar el hashtag #platcreatiuEuropa. Si s’envia la
fotografia per missatge privat al facebook o al twitter, la biblioteca penjarà aquestes
fotografies a les xarxes socials abans esmentades tapant el nom de la persona
participant.
És un concurs per a totes les edats. Es pot participar en família, en grup o
individualment però es considerarà concursant la persona que consti en el carnet de la
biblioteca fotografiat amb el plat o, si la foto és d’un plat amb un llibre al costat, el
propietari del compte de facebook o twitter.
TERMINI
Es podran enviar les fotografies entre el 7 de gener i el 16 de febrer del 2020.
Tercera. Jurat
El jurat estarà format per el pagès que aporta la cistella de productes, la directora de la
Biblioteca Plaça d’Europa i 3 auxiliars tècnics de la Biblioteca Plaça d’Europa.
Quarta. Criteris de valoració
Es valoraran les fotografies rebudes seguint criteris d’originalitat i creativitat, la
presència de productes de l’hort de temporada en els plats elaborats i l’adequació a
l’objecte del concurs.

Cinquena. Premis
Hi haurà un únic guanyador/a i el premi serà una cistella (una caixa) de sis productes
agroecològics, de temporada i de km 0 de l’horta del Baix Llobregat.
Sisena. Veredicte
L’última setmana de febrer es publicarà la foto guanyadora amb el nom del
guanyador/a a través del web BibliotequesLH http://www.bibliotequeslh.cat/ i a través
del facebook de la biblioteca Plaça d’Europa http://www.facebook.com/bpehospitaletpe
i del twitter de les biblioteques de L’Hospitalet https://twitter.com/bibliotequeslh La
biblioteca es posarà en contacte amb el guanyador/a per entregar-li el premi.
Setena. Drets d’autor
Les fotos són propietat dels autors, que, amb la seva participació en el concurs,
permeten a l’Ajuntament de L’Hospitalet i a la biblioteca el dret de fer difusió i publicar
les fotos participants en els mitjans municipals habituals i en els perfils de xarxes
socials dels organitzadors, sempre sense ànim de lucre.
Els/les participants són responsables de possibles reclamacions de drets de tercers en
les fotos presentades.
Vuitena. Publicitat de la convocatòria
Aquestes bases es publicaran íntegrament al web http://www.bibliotequeslh.cat/ i al
twitter http://www.bibliotequeslh.cat/ de les Biblioteques de l’Hospitalet i al facebook de
la Biblioteca Plaça d’Europa http://www.facebook.com/bpehospitaletpe
Novena. Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de
Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament: Reglament General
de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat dóna el seu consentiment
pel tractament de les seves dades personals. Finalitat del tractament: Participació en el
“Concurs fotogràfic de L’Hort a la Biblioteca”, que convoca la Biblioteca Plaça d’Europa
de l’Hospitalet de Llobregat. Conservació de les dades: Les dades personals seran
conservades el temps necessari per complir la finalitat legalment establerta. Exercici
de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les
seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10,
planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).
Desena. Clàusules finals
L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació per motius de causa major.
En aquest cas, les persones participants seran informades de qualsevol canvi.
L’organització d’aquesta activitat resoldrà unilateralment les circumstàncies no
previstes en aquestes bases, i les seves decisions seran indiscutibles.
La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

