CONCURS JOVE
DEIM PROU!
I Concurs de Instagram Stories fetes per joves, amb motiu del Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència sobre les Dones 2020

BASES
1.- L’Ajuntament de Maó com a entitat organitzadora, té previst realitzar un concurs
que es desenvoluparà de conformitat amb les presents bases. El concurs s’anomenarà
“DEIM PROU!: I Concurs de Instagram Stories 25N” i es durà a terme a tot el territori
local, exclusivament per internet a través del seu compte de Instagram
@joventut_ajmao, i particularment a través de les Stories.
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera el present concurs, ni té cap
relació amb l’Ajuntament de Maó. Les persones usuàries són conscients de que estan
proporcionant la seva informació a l’Ajuntament de Maó.
2. El concurs és gratuït de tal manera que per a participar no serà necessària la compra
de cap producte, ni el pagament de cap quota o quantitat addicional per a l’obtenció
dels premis subjectes al mateix.
3. TERMINI D’ADMISSIÓ
La data d’inici del concurs serà el 17 de novembre de 2020 a les 14.00 h i finalitzarà el
18 de novembre a les 14.00 h.
No s’admetran les entrades rebudes abans o després del citat període i aquestes no
seran incloses en la promoció.
4. PARTICIPACIÓ
Hi pot participar qualsevol jove, fins a 30 anys d’edat, resident a  Maó.

.S’estableixen dues categories:

• Categoria A: joves de 14 fins a 18 anys
• Categoria B: joves de 19 a 30 anys
5. CONDICIONS TÈCNIQUES
Les persones participants hauran de pujar la producció a Instagram Stories. Si es té un
perfil privat, s’ha de seguir el perfil de @joventut_ajmao.

Per a poder contabilitzar la seva participació en el concurs, s’haurà d’etiquetar o
mencionar a @joventut_ajmao i el hashtag #maóantimasclista i així poder formar part
del procés de selecció. *
* Aquest pas és imprescindible per a que es puguin visualitzar les stories i valorar-les.
Es valorarà la riquesa del missatge i l’originalitat a l’hora d’exposar el tema i de fer
propostes de superació.
Si les dades del compte participant fossin incertes, incompletes o ilegibles, l’Ajuntament
de Maó es reserva el dret a invalidar la participació.
L’Ajuntament de Maó es reserva el dret a eliminar aquelles participacions que alterin el
bon funcionament i trancurs normal i reglamentari del present concurs, així com
comentaris o respostes que consideri que no tenen relació amb les bases, incumpleixin
les condicions, limitacions o prohibicions contingudes en elles, o que es considerin no
adequats, irrespetuosos o ofensius, o que s’estimi que pot ferir la sensibilitat d’altres
persones.
Les produccions audiovisuals han de ser originals i inèdites.
Les persones participants menors d’edat hauran de tenir autorització de tutors legals per
a poder participar.
6. OBJECTIUS DEL CONCURS
La finalitat del present concurs és la sensibilització de la lluita contra les violències
sobre les dones, coincidint amb el Dia Internacional de la Lluita contra la Violència sobre
les Dones, el 25 de Novembre.
Els InstaStories poden incloure, entre d’altres, aspectes com:
▪ Visibilització de formes invisibles d’agressions sexistes en contextos festius
▪ Identificació de conductes i agressions sexistes en contextos d’oci
▪ Presentació de possibles respostes davant aquestes situacions
7. PRESENTACIÓ
La presentació serà exclusivament mitjançant Instagram Stories

-

-

Si tens perfil privat, segueix-nos @joventutMao
Puja la teva “instastory” fins a les 14h del dia 18 de novembre (recorda que les
“instastories” romanen actives 24h pel que pots pujar-la des del dia abans).
L’Ajuntament contactarà amb totes les persones que han participat per a
demanar les dades i signar l’autorització a participar (en el cas de menors d’edat
haurà d’estar autoritzat per pare/mare/tutors legals).
El dia 20 de novembre es publicaran al perfil de Joventut i al de l’Ajuntament de
Maó, les stories presentades.
Es valorarà la repercussió i impacte de cadascuna d’aquestes mitjançant el total
de visualitzacions i likes.
El dia 24 de novembre s’acaba el termini per a les votacions populars.
El dia 25 de novembre es farà pública la story guanyadora.

8. JURAT
El jurat serà popular i es qualificaran les obres en funció de les votacions del públic a
través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Maó i del Servei de Joventut del mateix.
Prèviament a la publicació de les obres presentades, l’equip tècnic de l’Ajuntament farà
una revisió del contingut per a comprovar l'adequació d’aquest i reservant-se el dret a
no incloure qualsevol publicació que pugui resultar ofensiva.
Si considera que cap de les obres presentades és adequada, podrà declarar desert el
concurs.
D’altra banda, l‘Ajuntament oferirà una menció especial a la producció que,
independentment de la categoria i de les votacions populars obtingudes, es consideri
que millor s’adequa a l’objectiu del concurs, valorant la creativitat, l’originalitat i el
missatge de la mateixa.
Aquest jurat estarà constituït per:
-

Batle de l’Ajuntament de Maó
Regidora d’Igualtat
Regidor de Joventut
Tècnic de Comunicació de l’Ajuntament de Maó
Tècnica d’Igualtat
Tècnica de Joventut

9. VEREDICTE I COMUNICACIÓ A LES PERSONES GUANYADORES

El veredicte es farà públic durant el 25 de novembre de 2020, i serà publicat a la pàgina
web de l’Ajuntament de Maó i als perfils de les xarxes socials d’aquest.
L’Ajuntament de Maó contactarà amb les persones guanyadores a través d’un missatge
de Instagram, sol·licitant les dades necessàries per a poder fer entrega del premi.
10. REPRODUCCIÓ PÚBLICA I PROPIETAT DE LES PRODUCCIONS
La publicació guardonada, així com la resta de publicacions presentades, passaran a
ser propietat de l’Ajuntament de Maó, que se'n reservarà el dret de publicació i
d'utilització.
11. DOTACIÓ
La publicació guanyadora de cada categoria rebrà un val de 400€ per gastar en una
botiga d’informàtica/material audiovisual.
L’Ajuntament dotarà amb una menció especial, valorada en 200€, a aquella producció
que consideri que millor s’adequa a l’objectiu del concurs, mitjançant la revisió per part
d’un jurat tècnic. No podrà otorgar-se però si la persona participant resulta guanyadora
d’alguna de les dues categories. En aquest cas, s’otorgaria a la segona de la llista
proposada pel jurat tècnic.
12. ALTRES OBSERVACIONS
Per a la resolució de qualsevol dubte sobre l’administració del present concurs o la
gestió o eliminació de les dades sol·licitades a les persones participants es pot dirigir a
joventut@ajmao.org
Les Bases del Concurs així com les eventuals modificacions estaran disponibles a
www.ajmao.org i www.joventut.ajmao.org
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases.

L’ALCALDE,
Héctor Pons
Maó, octubre de 2020

