BASES REGULADORES DEL SORTEIG DE VÍDEOS “LilaTikTok, per
l’equitat i igualtat de gènere”
Aquestes bases tenen com a finalitat regular les condicions i el procediment a
seguir per al sorteig de vídeos que farà el Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí en el marc del programa de commemoració
del 8 de març.
I. OBJECTE
Té com a objectiu incentivar la participació dels i les joves en l’activitat
proposada per commemorar el 8 de març (Dia Internacional de la Dona), tot
promovent l’equitat i igualtat de gènere. Tenint en compte les restriccions a la
mobilitat i de relació social provocades per la pandèmia de la Covid-19.
II. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
 A partir de 12 anys, la presentació de vídeos dels menors de 18 anys, han
de presentar-ho mitjançant un adult que l’autoritza i signar l’autorització per
a menors d’edat (facilitada per l’organització).
 Enviar un vídeo realitzat amb Tik Tok, Les propostes hauran de respondre
a la temàtica establerta per al concurs i incloure l'etiqueta #LilaTikTokSjd21.
 Al vídeo ha de ser individual (només una persona pot aparèixer al vídeo).
 El/la participant ha de ser el propietari del vídeo o tenir-ne autorització de la
propietat.
 En el correu en què s’envia el vídeo participant s’ha de concretar el títol del
vídeo (màxim 4 paraules) i adjuntar en el cas dels menors d’edat
l’autorització d’un adult responsable signada.
 Cada participant podrà presentar més d’un TikTok (vídeo).
 Amb la presentació del TikTok (vídeo) el participant cedeix tots els drets de
difusió i explotació a l’Ajuntament de Sant Joan Despí
A continuació es redacten les condicions que regiran aquest sorteig:
III. PROCEDIMENT PARTICIPACIÓ
L’objectiu és incentivar la participació dels i les joves en l’activitat proposada
per commemorar el 8 de març (Dia Internacional de la Dona). La participació es
realitzarà a través de TIK TOK, amb qualsevol dels formats que ofereix aquesta
aplicació, creant així un contingut digital creatiu, mostrant el tema d’equitat i
igualtat de gènere. Com per exemple, alguns dels temes podrien ser: la vida
laboral, familiar, cultural, esportiva i/o social o continguts com les relacions
interpersonals, corresponsabilitat, conciliació, altres masculinitats, rols
igualitaris, participació en els òrgans de poder, així com maneres d'eliminar
desigualtats com la bretxa salarial, la segregació laboral vertical o horitzontal,
micromasclismes,... Hauran de ser de confecció pròpia, encara que podrà
seguir un guió ja conegut, però haurà d'aportar contingut original en la
interpretació o execució d'aquest guió.

1. Procediment
Totes les persones que vulguin participar en el sorteig i compleixin els requisits
de participació hauran d’enviar a l’email elbulevard@sjdespi.net el següent:




Vídeo realitzat amb tik tok, Les propostes hauran de respondre a la
temàtica establerta per al concurs i incloure l'etiqueta #LilaTikTokSjd21
Pseudònim de l’autor/a
Autorització per participar en cas de menors d’edat i cessió de drets
d’imatge, degudament signada.

No seran admesos aquells que, no estiguin relacionats amb el tema proposat, o
que tractin de manera vexatòria o negativa a un grup social determinat.
No seran admesos aquells que es presenten en un format que requereixin
adaptació per a la seva publicació.
Amb aquesta inscripció la persona participant declara responsablement que és
l’autora del vídeo i es considera que s'ha llegit i acceptat totes les condicions
establertes en les bases.

2. Termini de presentació de vídeos
El termini de presentació dels vídeos començarà en el moment de la publicació
de les bases a la web municipal i finalitzarà el proper 4 de març a les 23.59 h
3. Sorteig
El sorteig es realitzarà divendres 5 de març de 2021 a les 12 h, mitjançant
l’instagram @elbulevardsjd . Entre tots els vídeos rebuts farem un sorteig d’un
kit complet d’anell led amb trípode, un kit de lents per smarthpone, un gimbal
per smarthphone i tres packs d’entrades dobles per l’espectacle “calladitas
estais más guapas”, al teatre Mercè Rodoreda (espectacle recomanat per a
majors de 16 anys).
Per concretar la recollida dels premis, l’organització enviarà un email als
premiats a l’adreça de correu que van utilitzar per enviar el vídeo al sorteig,
amb indicació de la documentació que haurà de portar per justificar el
compliment de les bases i poder rebre el premi concedit.
El termini màxim de recollida de premis és el 15 d’abril de 2021. En el cas de
que no es reculli el premi en aquest termini l’organització considerarà que el
participant hi renuncia. En aquest cas, s’anirà al primer de la llista de reserva, i
successivament.

Aquests terminis i condicions de la recollida de premis s’adaptaran a les
restriccions vigents provocades per la pandèmia de la Covid-19.

4. Premis
Els vídeos individuals rebuts a partir de la publicació de les bases i fins al 4 de
març a les 23.59 h, i que compleixin els requisits de participació establerts en
aquestes bases, entraran en el sorteig online aleatori i l’ordre dels premis serà
el següent:
Premi 1: Gimbal per smartphone
Premi 2: Kit complet d’anell led amb trípode
Premi 3: Kit de lents per smartphone
Premi 4: 2 entrades per l’espectacle “Calladitas estais más guapas” el 6
de març al Teatre Mercè Rodoreda.
Premi 5: 2 entrades per l’espectacle “Calladitas estais más guapas” el 6
de març al Teatre Mercè Rodoreda.
Premi 6: 2 entrades per l’espectacle “Calladitas estais más guapas” el 6
de març al Teatre Mercè Rodoreda.
En cap cas es podrà substituir el valor del premi pel seu valor financer o per un
altre premi.
L'organitzador no és responsable de la utilització o no utilització dels premis
pels guanyadors. Els premis es lliuraran amb la corresponent garantia tècnica.
En cas de força major, l'organitzador es reserva el dret de reemplaçar el premi
guanyat per un altre premi de valor equivalent.

5. Lliurament de premis
En l’acte de lliurament de premis, els premiats hauran de:
 Acreditar que tenen més de 18 anys o, si són menors hauran d’anar
acompanyats d’un adult (caldrà presentar DNI).
 Signar la declaració responsable (facilitada per l’organització en el
moment de l’acte) que és el titular del vídeo i que té els drets d’imatge de
la persona filmada o que en té l’autorització del titular i/o de la persona
filmada.

IV. PUBLICITAT
L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les bases en la web municipal.
En el moment que es publiquin les bases en els mitjans de difusió municipals
s’inicia el concurs de participació.

V. PROTECCIÓ DE DADES
Els participants garanteixen i responen personalment de la veracitat, exactitud,
vigència, autenticitat i propietat de la imatge de la fotografia presentada.
L’adreça email i el títol del vídeo s’utilitzaran per gestionar aquest sorteig, per
contactar amb les persones guanyadores, i per donar-ne la difusió a través de
la web corporativa o els comptes de les xarxes socials.
Les dades personals recollides seran eliminades un cop finalitzi el concurs
excepte les dels guanyadors i les imatges presentades, que s’incorporaran a
l’Arxiu històric de l’Ajuntament per a la seva conservació indefinida.
D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals:
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades
personals.Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders
públics,compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del
tractament: promoure la participació digital dels ciutadans en el Carnaval 2021
Exercici de drets dels interessats: d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de
les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana: camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.
Informació addicional:ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web
www.sjdespi.cat – Protecció de dades

