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BASES DEL SORTEIG de FOTOGRAFIA de la Baixcicletada2021  
 
 
OBJECTE 
 
Els Ajuntaments del Baix Llobregat de les localitats de Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i el 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat, volen promoure la Setmana Europea de la 
Mobilitat d’enguany, organitzant el sorteig de la Baixcicletada2021. 
 
 

ACTIVITAT i OBJECTIU DEL SORTEIG 

 

L’activitat que proposem és la següent: en cada municipi s’exposarà un plafó amb 
una lletra de la paraula Baixcicletada.  

L’objectiu és convidar a les persones a fotografiar-se amb una o varies de les lletres 
ubicades en qualsevol dels municipis promotors que donen suport a la 
Baixcicletada2021, pujar-les a la següent plataforma ibit.ly/E2h4 per participar en 
el sorteig d’una bicicleta. 
 
L'emplaçament dels plafons en cadascun dels municipis es pot consultar en la web 
de la Baixcicletada ibit.ly/2UNi 
 
Les imatges que es dipositin a la plataforma, seran validades segons aquestes bases 
i, un cop validades passaran a formar part de la base de dades de les imatges 
participants al sorteig. Un cop finalitzat el període de presentació de les imatges, la 
plataforma de participació triarà a l’atzar les  fotografies guanyadores d’entre totes 
les afegides a la base de dades i finalment es farà un foto-muntatge amb totes les 
imatges pujades on es llegirà la paraula Baixcicletada. 
 
 
PARTICIPANTS 
 
Apte per qualsevol persona que no sigui professional de la fotografia, ni implicada 
directament en la definició i/o preparació del sorteig. 
 
Les persones menors de 18 anys han d'obtenir, amb caràcter previ, el consentiment 
dels seus pares o tutors per participar en el sorteig. 
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal 
major d’edat haurà d’acompanyar-lo a recollir el premi i hauran d’acceptar qualsevol 
restricció que es puguin fer en els premis encara que no s’hagi indicat prèviament. 

https://www.civiciti.com/es/svh/proposals/project/1639
https://mail.svh.cat/owa/UrlBlockedError.aspx
https://labaixcicletada.wordpress.com/
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LES FOTOGRAFIES 
 
Les fotografies hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses 
prèviament a través de cap mitjà o canal (internet, sales d'exposicions, etc.) 
 
Aquestes fotos no hauran d’ incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, 
marca o altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que 
els participants disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos 
amb amplitud suficient.  
Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, 
violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així 
mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri 
inoportunes sota el seu propi criteri. 
 
 
FORMA DE PRESENTACIÓ 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, s’haurà d’accedir a la plataforma de 
participació ibit.ly/E2h4 de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, entitat co-
organizadora del sorteig. 

Les persones participants s’hauran de registrar a la plataforma amb el seu DNI, un nom 
d’usuari/a i el seu correu electrònic. També caldrà acceptar les bases del sorteig i donar el 
consentiment a la normativa de protecció de dades. 

Després de pujar les fotografies (màxim 9 imatges diferents, corresponents a 
les 9 lletres no repetides de la paraula “Baixcicletada”, repartides una per municipi), 
es podran visualitzar amb el nom de l’usuari/a, el títol de la foto i la seva descripció 
(opcional). 
 

Per últim, rebreu un correu amb la validació de les fotografies, prèviament a la seva 
publicació pública. Si voleu podreu fer likes a les altres fotos de la resta dels 
participants. 
 
El període de presentació de fotografies s’iniciarà el dijous 16 de setembre 2021 
a les 10h. i s’acabarà el diumenge 26 de setembre de 2021 a les 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.civiciti.com/es/svh/proposals/project/1639
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TÈCNICA 
 
Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre o virades. No 
s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat.  
 
En cap cas s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies 
pintades o manipulades digitalment que alterin el contingut de les imatges. 
  
No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o 
enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena. Tampoc es podrà 
aplicar cap filtre d’efectes especials. 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
Una eina incorporada a la plataforma de participació, fa una tria de les fotos 
guanyadores del sorteig de forma aleatòria comptant amb certificat 
d’autenticitat. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden 
subjectes a la normativa fiscal vigent. 
 
No es tindran en compte les valoracions d'altres usuaris sobre les fotografies 
participants. 
 
 
DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR 
 
Les fotografies realitzades i presentades són propietat dels seus autors.  
Participar en el marc del sorteig i amb l'activitat de la Baixcicletada, porta implícit que 
l’autor autoritza als Ajuntaments organitzadors a reproduir, publicar i comunicar de 
forma pública i, per qualsevol mètode, tant a internet com a les xarxes, per fer 
promoció relacionada amb el sorteig. 

 
Per a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, els Ajuntaments 
promotors, contactarien amb l’autor de la imatge fotogràfica per acordar les 
condicions de l’ús. 
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PREMIS  
 
1r. Premi: Una bicicleta polivalent talla M                2n. Premi: Una bicicleta polivalent talla M 
 

 

     
 
 
3r. Premi: Una bicicleta polivalent talla L               4r. Premi: Una bicicleta polivalent 24¨ 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amb el patrocini de l'AMB: Bicibox.  
 
 
 
Els models de les bicicletes podran ser intercanviats entre les persones premiades, 
en cas que sigui d'acord al seu interès. 
En cap cas es podran canviar els premis per diners, però sí que es podrà renunciar 
al premi. Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d'un premi. 
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VEREDCTE I LLIURAMENT DE PREMIS 
 
El resultat dels guanyadors/es, s’anunciarà en la web de la Baixcicletada a partir del 
dia 1 d’ Octubre de 2021 i també en les webs dels municipis que hi donen suport.  
En la mateixa web, s’anunciarà el dia, lloc i hora on s’entregaran les bicicletes.  
 
El resultat del sorteig és inapel·lable. 
 
 
PUBLICITAT 
 

Les bases del sorteig estaran publicades a la web Baixcicletada 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
Es respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. Les 
persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves 
dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular L’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. Les dades només podran ser utilitzades per gestionar el sorteig. 
 
La cancel·lació de les dades es pot realitzar en l'apartat: el meu Perfil, Dades de 
registre, Cancel·lar el meu compte. 
 
 
ALTRES CONDICIONS 
 
Si les persones guanyadores no es posen en contacte amb els organitzadors 
mitjançant el correu electrònic labaixcicletada@transportpublic.org en el termini de 
15 dies, de forma aleatòria, el programa de la plataforma de participació, farà una 
tria d’una imatge i automàticament s’avisarà a la persona autora de la fotografia. I 
així successivament. 
 

 
  

 

 @BaixCicletada 

 /BaixCicletada 

 @BaixCicletada 

 labaixcicletada.wordpress.com 

 labaixcicletada@transportpublic.org 

 

http://ibit.ly/Zk3u
https://labaixcicletada.wordpress.com/
mailto:labaixcicletada@transportpublic.org

