
 

 

 

Bases del concurs fotogràfic 2022 

‘Un dia al PCB!’ 

Nadal 2022 

 
QUÈ 

El concurs Un dia al PCB...torna una edició més per Nadal. El concurs, com cada any, 

us convida a fotografiar persones, espais i imatges vinculades al vostre dia a dia laboral 

al PCB. Es poden presentar imatges de recerca, però també de persones i equips, dels 

espais del Parc, tant interiors com exteriors, de situacions quotidianes en el dia a dia de 

la vostra feina a les instal·lacions, fotografies que vinculin el PCB i la sostenibilitat...En 

definitiva, busquem fotos que resumeixen com de viva i activa és la gran Comunitat que 

forma el parc. 

 
COM 

Per presentar imatges al concurs cal que les publiquis a Instagram amb l’etiqueta 

#undiaalpcb2022, sense perjudici d’altres etiquetes que hi vulguis incloure. Per això, 

cal tenir un compte amb perfil públic obert en aquesta xarxa social i respectar les 

seves condicions legals (http://instagram.com/legal/terms/). 

 
No hi ha límit al nombre de fotografies que es poden presentar, però és imprescindible 

posar títol a cada imatge que es presenti al concurs. S’acceptaran imatges amb retocs 

fotogràfics o fotomuntatges, però recorda que per publicar-les cal fer-ho des d’un mòbil 

o tablet. Les fotos presentades a concurs poden utilitzar qualsevol dels filtres 

d’Instagram, ser en color o en blanc i negre. 

 
Un cop publicada la fotografia a Instagram, el participant ha d’omplir el formulari 

https://es.surveymonkey.com/r/UndiaalPCB_2022 indicant el seu nom i cognom, 

usuari d’Instagram i el nom de la fotografia amb què participa. Les fotos que no hagin 

sigut informades degudament omplint el formulari quedaran fora de concurs. 

 
QUI POT PARTICIPAR 

Pot participar qualsevol persona membre de la Comunitat del PCB, a títol individual. 

 
QUAN 

El període per presentar imatges a concurs s’inicia el 10 de novembre i finalitza el 16 

de        desembre del 2022. 

http://instagram.com/legal/terms/
https://es.surveymonkey.com/r/UndiaalPCB_2022


 

 

 

PREMI 

El guanyador/a podrà optar a 4 premis diferents, dels quals ha d’escollir-ne un, un 

cop s’anunciï la seva condició de guanyador/a. Els premis són: 

 
• Opció A: Val de compra a la Llibreria La Central per valor de 150€. 

 

• Opció B: Cap de setmana en una casa rural per valor de 150€. 
 
• Opció C: Val de restaurant per valor de 150€. 

 

• Opció D: Lot de vins i cerveses artesanals valorat en 150€. 

 
 
També s’atorgarà un premi accèssit per a la segona fotografia més votada. 

 
Els premis es donaran a conèixer el 22 de desembre durant la trobada amb la 
Comunitat prèvia a Nadal. 

 
CONDICIONS DEL PREMI 

El premi no és intercanviable pel seu valor monetari. En qualsevol de les tres opcions el 

Parc assumeix exclusivament les despeses per aquest valor i tot el que excedeixi a 

aquest import quedarà totalment a càrrec del guanyador. 

 
JURAT 

El jurat estarà format per personal del PCB i l’àrea de Comunicació i tindrà en compte 

l’originalitat, la qualitat artística i tècnica, i l’impacte visual de la fotografia. 

 
COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS 

Cada participant, pel fet de publicar les seves fotografies a Instagram amb l’etiqueta 

#undiaalpcb2022, accepta les bases d’aquest concurs i declara sota la seva 

responsabilitat: 

 
1) Que les fotografies que presenta han estat realitzades pel mateix participant, en 

qualitat de persona física, i que són una obra original seva. 

2) Que ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones o 

entitats que puguin aparèixer a les imatges. 

3) Que es compromet a no publicar cap contingut ni material obscè, sexualment 

explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. 

4) Que les fotografies són estrictament d’àmbit laboral i no personal. 

5) Que cedeix els drets d’imatge de les fotografies presentades al concurs a la 

Fundació Parc Científic de Barcelona, que les podrà utilitzar per a accions de 

promoció de la marca o materials corporatius, així com difondre-les al seu web i 

xarxes socials. 

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT I CESSIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 



 

 

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals (RGPD) 

i la LO 3/2018 LOPDGDD, s’informa a totes les persones interessades en participar en 

aquest concurs que les dades personals que faciliti seran tractades en els següents 

termes: 

Responsable: Fundació Parc Científic de Barcelona – c/ Baldiri Reixac 10-12, 08028, 

Barcelona -  info@pcb.ub.cat 

Delegat de Protecció de Dades: dpo@pcb.ub.cat. 

Finalitat: les dades personals només es tractaran per a gestionar la participació en el 

concurs fotogràfic i fer difusió del concurs, els participants i els guanyadors. 

Legitimació: l’Interès legítim del Responsable i el participant al concurs. 

Termini de conservació: Les dades de contacte dels participants es cancel·laran un 

cop finalitzada la convocatòria. Les imatges captades durant l’entrega del premi es 

conservaran mentre siguin necessàries per fer difusió de l’activitat promoguda per la 

Fundació PCB i després es procedirà a la seva cancel·lació. 

Destinataris: les dades no seran comunicades a tercers excepte a les persones que 

visitin la pàgina web i perfils de xarxes socials de la Fundació PCB on es farà difusió del 

concurs, els participants i els guanyadors i on es podran publicar tant les fotografies 

presentades a concurs com les imatges captades durant l’entrega dels premis als 

guanyadors.. 

Exercici de drets: els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició, limitació o portabilitat adreçant-se per escrit al Responsable o al 

Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament també 

poden interposar una reclamació a apdcat.gencat.cat. 

 
 
 
 
 
Barcelona, novembre 2022 
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