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Bases I CONCURS DE FOTOGRAFIA 

REIVINDICATIVA 2020 
“Joventut i Covid-19. Joventut exemplar“  

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  
El Consell de la Joventut de València (CJV) en col·laboració amb la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i la Conselleria  
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, 
convoca la I edició del concurs de fotografia reivindicativa juvenil de la 
ciutat de València a través d’Instagram sota el títol “Joventut i COVID-19. 
Joventut exemplar”. 
 
En aquesta primera edició, es pretén distingir a aquelles persones joves 
que presenten una imatge no estereotipada de la joventut durant la crisi 
sanitària de la COVID-19 que està patint la humanitat.  
 
El lliurament d’aquests premis es regirà per les condicions que 
s’especifiquen a continuació. 
 

TEMÀTICA 
El concurs fotogràfic “Joventut i COVID-19. Joventut exemplar” 
guardona imatges que mostren la visió que té la joventut de València de 
la situació actual provocada per la pandèmia del coronavirus. 
 
Es valoraran i difondran fotografies innovadores i inspiradores de 
situacions insòlites, interpretacions de comportaments, gestos de 
solidaritat, denúncia social enmig de la crisi sanitària o transformació de 
realitats relacionades amb la COVID-19. 
 

REQUISITS PER A PARTICIPAR 
 Persones amb edats compreses entre els 16 i 30 anys, ambdós 

inclusivament, que resideixen a la ciutat de València (mitjançant 
l’enviament d’una còpia del DNI a consellvlc@valenciajove.com) 

 Només podran presentar-se fotografies relacionades amb la 
temàtica explicada en l’anterior apartat. Serà exclosa qualsevol 
fotografia que siga discriminatòria o no complisca aquest requisit. 

 La imatge ha de ser original, respectant així els drets d’autoria i 
evitant la possibilitat de plagi. Existeix absoluta llibertat quant a la 
tècnica, format, edició i qualsevol aspecte relatiu a la creació de la 
fotografia. 
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 Imprescindible que la publicació vaja 
acompanyada d’una breu explicació de la intenció comunicativa de la 
mateixa, escrita íntegrament en valencià 

 Una única persona podrà presentar més d’una imatge  
 

Totes les fotografies han de presentar-se en la forma que estableix la 
present convocatòria, juntament amb la documentació acreditativa de 
la identificació (DNI). L’incompliment d’alguna de les consideracions 
d’aquestes bases comportarà l’automàtica exclusió del procés. 
 

COM PARTICIPAR: 
Pas 1. Publicar la foto al teu perfil d’Instagram, acompanyada de la 
explicació de la mateixa en valencià i el hashtag #JoventutExemplar  
 
Pas 2. Seguir el perfil d’Instagram del Consell de la Joventut de València 
(@cjvlc)  
  
Pas 3. Envia per correu electrònic a l’adreça 
consellvlc@valenciajove.com amb assumpte “Concurs Joventut i 
COVID-19 + Nom i Cognoms” la fotografia en format PNG o JPEG i el teu 
DNI en vigor. 
  

Seran necessàries les tres accions per a completar la candidatura 
 
CONFORMACIÓ I DECISIÓ DEL JURAT 
El Jurat del Concurs “Joventut i COVID-19. Joventut exemplar”, estarà 
format per membres de la Comissió Permanent del Consell de la 
Joventut de València (CJV).  
 
La presidència del jurat serà la presidència de la Comissió Permanent 
del CJV o la persona en la qual aquesta delegue.  
 
Aquest jurat avaluarà les fotografies i determinarà les dos millors 
imatges d’acord amb la temàtica del concurs amb relació a la seua 
qualitat, creativitat, originalitat, execució artística, inclusió de col·lectius 
desfavorits o relació amb temes socials (dones, precarietat, diversitat, 
diferència d’oportunitats...).  
 
La decisió del Jurat serà inapel·lable, renunciant les participants a la 
realització de qualsevol reclamació en tal sentit, i es farà públic en el 
perfil d’Instagram del Consell de la Joventut de València. El concurs 
podria quedar desert si el jurat així ho considera oportú. 
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CALENDARI 
- Període de registre: Seran vàlides les fotos pujades des del 20 
d’octubre de 2020 a partir de les 00:00h, fins al 20 de novembre de 
2020 a les 23:59h. 
 
- Lliurament dels premis: 23 de novembre 
 
En cas d’impossibilitat manifesta per a contactar amb les persones 
guanyadores en el termini de 7 dies, el CJV quedarà eximit de qualsevol 
responsabilitat i podrà triar una altra fotografia guanyadora. 
 
El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de poder 
modificar aquest calendari, i en aquest cas informarà de les 
modificacions a través de la pàgina web www.valenciajove.com  

 
PREMIS 
El Consell de la Joventut de València (CJV) atorgarà dos premis sota 
l’epígraf de Concurs “Joventut i COVID. Joventut exemplar”, 
corresponent a una sola categoria.  
 
Els premis consistiran en una càmera fotogràfica esportiva. L’entrega del 
premi es realitzarà en un acte privat i amb aforament tancat. La 
concessió del present premi resultarà compatible amb l’obtenció de 
qualsevol altra subvenció o aportació de terceres persones i/o entitats. 

 
DIVULGACIÓ 
Es realitzarà un pla de comunicació per a donar a conèixer el concurs 
que es difondrà entre els mitjans de premsa, xarxes socials i davant 
l’administració pública local. 
 
El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de publicar les 
fotografies presentades al web de l’entitat, en format imprès en 
exposició o en qualsevol altre format, durant un període indefinit.  
 
La publicació d’aquestes imatges es farà en tot cas citant a la seua 
autoria i fent referència a la seua condició de participants del concurs 
“Joventut i COVID-19. Joventut exemplar”.  
 
L’autoria conserva tots els seus drets morals, patrimonials i de propietat 
intel·lectual sobre el projecte presentat, reservant-se els organitzadors 
únicament els drets detallats anteriorment.  
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ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases, sense 
excepció ni condicionants, així com qualsevol resolució que s’adopte per 
incidències.  
 
CESSIO DRETS D‘IMATGE 
Les persones participants al concurs accepten de manera expressa la 
cessió de les imatges que ells mateixos fan públiques i difonen en 
xarxes socials. El Consell de la Joventut de València es reserva el dret 
d’utilitzar aquelles imatges que estime convenient per a difondre en les 
seues pròpies xarxes socials.  
 
Aquesta cessió es realitza a títol gratuït i sense límit temporal o 
geogràfic. En el cas dels guanyadors/es, aquests accepten que es 
puguen recollir imatges de la cerimònia de lliurament de premis per a la 
seua posterior comunicació als mitjans i xarxes socials, sempre 
salvaguardant el seu dret a la intimitat, honor i pròpia imatge, segons 
indica la OL 01/1982 de 5 de maig. 
 
Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació i portabilitat en el següent email: permanent.cjv@gmail.com 
Si entens que no hem garantit els teus drets, sempre pots dirigir-te a 
l'AEPD en defensa dels teus interessos www.aepd.es 
 
 
DRETS D’AUTORIA I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
És condició indispensable que les imatges siguen publicades pels seus 
legítims autors, per la qual cosa, els participants es fan responsables de 
publicar obres i imatges pròpies i que, per tant, ostenten els drets de 
autoria de les mateixes i la seua propietat intel·lectual. 
 
Serà motiu d'exclusió qualsevol tipus d'actuació o publicació que el CJV 
entenga que puga vulnerar els drets de propietat intel·lectual , podent 
ser comunicat a les autoritats competents perquè es puga actuar en 
conseqüència. 
 
INFORMACIÓ DE CONTACTE 
Per a més informació, contacte amb el Consell de la Joventut de 
València. 
Tel.: 962 087 131 / 962 087 145 / www.valenciajove.com / 
consellvlc@valenciajove.com 
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