CONCURS #NoemtoqueselWhatsapp20. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) té previst realitzar una acció en la xarxa social
Instagram que es desenvoluparà de conformitat amb el que s'estableix en les següents bases:
I. MODALITAT I PROPÒSIT DE L'ACCIÓ
Amb la finalitat de seleccionar, a través del perfil d’Instagram de l'IVAJ, alguns dels treballs que
participaran en l'exposició No em toques elwhatsapp 2021, l'IVAJ ha llançat una campanya
amb la qual preveu recollir fotografies, vídeos així com missatges que reflectisquen la lluita de
la joventut contra la violència masclista.
II. ABAST
L'acció abasta tot el territori de la Comunitat Valenciana.
III. QUI POT PARTICIPAR?
Podran participar en la promoció totes aquelles persones físiques, amb edats compreses entre
els 14 i els 30 anys que seguisquen a l'IVAJ en Instagram.
IV. TERMINI
El període de participació s'iniciarà el 10 de novembre de 2020, a partir del moment en el qual
es publique el post corresponent a la promoció, i durarà fins al 19 de novembre de 2020 a les
23:59 h.
A partir d'aquest moment, un equip de professionals seleccionarà els materials que passaran a
formar part de l'exposició No em toques el Whatsapp 2021. L'IVAJ contactarà amb els/les
autors/autores de les obres per a anunciar-los que han sigut seleccionats/seleccionades.
L'IVAJ es reserva el dret a modificar les dates establides, en qualsevol moment,
comprometent-se a publicar aquesta modificació a través de les presents Bases Legals.
V. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
En les dates indicades en el punt IV d'aquestes Bases Legals, es publicarà en el perfil
d'Instagram d'IVAJ @GVAivaj un post mitjançant el qual s'animarà als seguidors d'IVAJ a
participar.
Per a participar en l'acció, les persones usuàries hauran de publicar fotos o vídeos en
Instagram amb l'etiqueta #NoemtoqueselWhatsApp20 i esmentant el perfil d'Instagram de
l'IVAJ @GVAaivaj. Per a participar en l'acció de recollida de missatges les persones usuàries
han de deixar un comentari en el post o en la story corresponents a aquesta acció, en resposta
a micromasclimes per Whatsapp.
Les persones participants hauran d'enviar els materials originals i conservar-los durant un
termini de 30 dies.

No s'acceptaran com a participacions comentaris en altres posts, missatges privats, stories, o
posts en comptes privats. Únicament s'acceptaran fotos publicades en la biografia dels
participants sempre que el seu perfil siga públic.
Totes les participacions hauran d'estar etiquetades amb les dates indicades en el punt IV
d'aquestes Bases Legals.
La selecció dels treballs finals es farà, entre els participants que reunisquen les condicions de
les presents Bases, de les Normes de la Comunitat i d'Instagram, mitjançant un jurat designat
per l’IVAJ. El criteri de selecció es basarà en aquelles fotografies que millor encaixen amb la
filosofia del projecte.
La participació implica la completa acceptació de les presents Bases Legals i l'incompliment del
que s'estableix en les mateixes comportarà la inadmissió en el concurs.
Així mateix, l’IVAJ estarà legitimat en tot moment per a retirar de la participació als usuaris que
utilitzen mecanismes de participació contraris a la legalitat.
L’IVAJ es reserva el dret de cancel·lar la promoció si no es reuneixen participacions vàlides
suficients per a triar. L’IVAJ queda alliberat de qualsevol obligació amb les persones que
participen.
VI. PUBLICACIÓ DELS CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La participació en el concurs implica la cesió a l’IVAJ, sense límit temporal ni territorial, de la
totalitat dels drets de propietat intel·lectual i d'imatge que poguera correspondre a les
persones participants sobre el contingut posat a disposició a través del post d'Instagram,
responent de la seua autoria, titularitat i originalitat i garantint el pacífic exercici dels drets
cedits.
D'aquesta manera, l'IVAJ podrà utilitzar com considere oportú el material rebut, tallant i/o
editant, les imatges o textos per a la difusió que lliurement determine, dins dels límits de la llei
de protecció de dades i sense violar l'honor i el decòrum de l'usuari participant.
Les persones participants seran responsables de qualsevol reclamació que reba l'IVAJ, derivada
del contingut subministrat per a participar, mantenint-lo indemne enfront de qualsevol
reclamació que es puga rebre de qualsevol tercer per tal motiu.
VII. DRETS D'IMATGE
La persona que etiqueta la seua foto en Instagram assumeix expressament qualsevol
responsabilitat contreta amb tercers per la realització i publicació d’aquest contingut, en
especial en allò relacionat amb els drets d’imatge o propietat intel·lectual que pogueren
correspondre'ls, eximint en tots els casos a l'IVAJ de qualsevol reclamació al respecte. Així
mateix, la persona que realitza la càrrega, assumeix expressament qualsevol responsabilitat
que es poguera derivar de l'aparició d’imatges de menors d'edat.
Les persones participants accepten expressament que el seu nom aparega i s’emeta com a
crèdit d'autor del contingut pujat a la xarxa social amb #NoemtoqueselWhatsApp20, així com
en qualsevol altre suport de comunicació dins dels límits de la llei de protecció de dades i
sense violar l'honor i el decòrum de l'usuari participant.

VIII. INCENTIUS
Les fotos, frases/missatges i vídeos seleccionats formaran part de l'exposició No em toques el
whatsapp de l'any 2021.
D'entre les frases/missatges rebuts es farà una selecció per a imprimir-les en una de les lones
que presenta l'IVAJ en la seua façana, a més la millor de totes les fotos s'imprimirà en targetes
postals.
IX. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS
L'IVAJ comunicarà directament amb les persones participants, per privat en Instagram, que els
seus materials han sigut seleccionats.
X. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

