
 

BASES CONCURS D’INSTAGRAM InSTaNtRAiL 2017 

  

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Sarrià-Sant Gervasi, convoca la tercera edició del concurs i 

exposició InSTaNtRAiL, adreçat a la població juvenil.  

1.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS 

Poden participar en aquest concurs fotogràfic els joves d’entre 18 i 30 anys, ambdós inclosos, que tinguin 

nacionalitat espanyola o residents a Catalunya, i que hagin viatjat a qualsevol indret, i vulguin presentar alguna 

imatge captada durant aquests viatges. 

2.- INSCRIPCIÓ i DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 La inscripció és gratuïta i pública, per a formalitzar-la cal omplir la butlleta i entregar-la al Punt d’Informació 

Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi a través del seu correu electrònic informaciojoves@casasagnier.net, o 

presencialment (c/ Brusi 51-61, Jardins d’Enric Sagnier). Llegiu apartat dades dels participants. 

Període de presentació de les fotografies 

Del 02/05/2017 al 25/05/2017 (ambdós inclosos) 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 Les fotografies han de ser inèdites, de creació pròpia i no han de concursar en cap altre premi vigent. Els/les 

participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per 

autoria o plagi.  

Les fotografies han de captar un instant que per l’autor/a estigui relacionat amb viatjar en tren (idees i exemples 

de fotos: poden ser trens, joves amb motxilles, fotos de mapes de la xarxa ferroviària europea, poden ser fotos 

d’estacions de tren, imatges de bitllets de tren, els rails, és indiferent si són fetes a Catalunya o a l’estranger, etc.). 

Cada fotografia haurà de portar un títol. 

S'acceptaran retocs fotogràfics (filtres d’Instagram), però no fotomuntatges.  

Els/les participants hauran de fer-se seguidors d’Instagram del PIJ Sarrià-Sant Gervasi @pij_sarriasantgervasi.  

Poden presentar fins a tres fotografies, les quals hauran de portar el hashtag #instantrail i mencionar el perfil del 

PIJ Sarrià-Sant Gervasi @pij_sarriasantgervasi 

Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. 

 

 



    

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES OBRES  

 Els/les participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials fotogràfics 

sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les 

imatges presentades al concurs. L’autor/a reconeix l’autorització de les persones que es puguin reconèixer a les 

fotografies, i respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, exonerant 

al Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets 

de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. 

La propietat intel·lectual de les obres presentades és de l’autor/a. Amb la presentació de les obres, l’autor/a 

autoritza al Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi a la utilització i/o edició de les fotografies mitjançant 

diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions  no tinguin un objectiu comercial i estiguin 

dirigides a la promoció i difusió de les activitats del PIJ, a més aquesta utilització no li confereix dret de 

remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. Per la seva banda, l’Ajuntament de 

Barcelona es compromet a fer constar l'autoria de les obres en l'ús. 

5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

Per participar en el concurs cal lliurar dins el període del dimarts 2 al divendres 25 de maig de 2017, ambdós 

inclosos, la butlleta d’inscripció emplenada, una fotocòpia del DNI/NIE i els títols de les obres presentades al 

concurs.  

Tota la documentació s’ha d’enviar escanejada i adjuntada al correu informaciojoves@casasagnier.net, o portar-la 

presencialment al PIJ Sarrià-Sant Gervasi (c/ Brusi 51-61, Jardins d’Enric Sagnier). 

6.- SELECCIÓ DE LES OBRES 

El jurat estarà format per un informador del Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi llicenciat en Belles 
Arts, un membre de la Galeria de Casa Sagnier (organitzadora del concurs Instantcraft), i en Daniel Ruiz blogger de 
viajares.es (@viajares). La decisió del jurat serà irrevocable. 
 
El veredicte es farà públic el divendres 9 de juny a través de les xarxes socials del PIJ Sarrià-Sant Gervasi: 
Instagram (@pij_sarriasantgervasi), Facebook (www.facebook.com/PIJSarriaSntGervasi), Twitter 
(@PIJSarriaStGerv) 
 
Una mostra de les fotografies presentades al concurs estaran exposades a la Casa Sagnier (c/ Brusi 51-61, Jardins 
d’Enric Sagnier) del 26 de juny al 21 de juliol. Una selecció de les fotografies finalistes podran aparèixer a les 
xarxes socials del PIJ Sarrià-Sant Gervasi. 

7.- PREMIS  

- El 1r premi serà 2 Passis Interrail Global Pass Flexi, de 10 dies en 1 mes i de 2a classe*
1
 

- El 2n premi serà un val de la llibreria Altaïr de viatges valorat en 50€ 
 

 

El lliurament tindrà lloc a la Casa Sagnier, el divendres 16 de juny, coincidint amb un acte al Jardí per la Festa 
Major de Sant Gervasi 
 

*
1

 Per tal d'emetre el passi, cal que se'ns faciliti: 

               -  Nom i cognoms del viatger, tal i com figuren al DNI 
               -  Número del DNI i país de residència 
               -  Data de naixement 
               -  Data a partir de la qual es vol començar el viatge 
 
Només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 20 dies sobre la data d’inici del viatge.  
 
 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/PIJSarriaStGerv


    
 

Els passis són personals i intransferibles i s'emetran en les modalitats Jove (menys de 28 anys) o Adult (de 28 a 59 anys). En cas de renunciar 
al viatge, el guanyador no té el dret de traspassar-lo a algú altre.  
 

Un cop emès, no admet canvis ni permet reintegrar-ne el valor en metàl·lic.  
 

És vàlid per començar el viatge fins el 31.12.17.  
 

Segons les normes d’Interrail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu.  
 

Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació. 
 
Més informació a: http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html 

8.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA 

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases. 

9.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en 

aquestes bases.  

 

Patrocinadors del concurs: 
 

  

  

  

  

Per a més informació:  
 

PIJ Sarrià - Sant Gervasi 
Tel. 934 140 195  

A/e: informaciojoves@casasagnier.net 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:informaciojoves@casasagnier.net


    

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS  D’INSTAGRAM “INSTANTRAIL” 2017 
DADES DE L’AUTOR/A FOTOGRAFIES 

 
Nom _____________________________  
Cognoms ____________________________________________ 
DNI/NIE _________________________  
Data naixement ____________/_________/_________________ 
Adreça__________________________________________________________ 
CP___________ Població____________________________ 
Telèfon_______________________________ 
E-mail_______________________________ 
 
 

 
 

 Certifico que sóc l’autor/a de les fotografies. Certifico que aquestes imatges 
són inèdites, originals i no han estat publicades, divulgades ni premiades amb anterioritat. 

Cap tercera part té llicència o drets sobre aquestes imatges. Certifico que tinc la 

autorització de les persones que es puguin reconèixer a les fotografies, i respondré a 

qualsevol reclamació i/o indemnització que pugui tenir lloc per part de tercers, exonerant al 

Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi, gestionat per Trànsit Projectes SL. I 

accepto les bases del concurs. 

 

Signatura: 

Barcelona, _____de ___________________de 2017. 

 

En compliment de la LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l’informem que les dades de 

caràcter personal que ens faciliteu seran incorporades al fitxer propietat del Punt d’Informació 

Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició en relació al tractament de les dades dirigint-vos al Punt d’Informació 

Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi - c/Brusi 51-61, Jardins d’Enric Sagnier 

informaciojoves@casasagnier.net 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    
   

 

 

 

 

 


