
1.    Descripció general

L’objectiu principal del concurs és donar a conèixer les activitats que duen a terme les galeries d’art de Catalunya 
associades al GGAC, donant una visió més amplia i oberta de les galeries i al mateix temps difondre el patrimoni 
artístic de les pròpies galeries.

2. Dinàmica del concurs

Les persones que participin en el concurs han de:

• Fer-se un selfie (sense flash) en una de els galeries del GGAC davant d’una de les obres d’art exposades
• Ha de compartir la fotografia al seu perfil de twitter o instagram
• Haurà de mencionar el perfil del GGAC: @galeriesdartcat i etiquetar la fotografia amb el hastag #ILike_Art
• Les fotografies han de ser noves

2.    Període de participació i anunci de fotografia guanyador

El període per participar comença divendres, 18 de setembre a les 16 hores i acaba a les 24 hores de diumenge, 
11 d’octubre de 2015.

El GGAC farà pública la fotografia guanyadora a través del seus perfils a xarxes socials  dimarts, 13 d’octubre de 
2015 a les 13.00h.

3.    Requisits dels participants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys. 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, les dades personals 
dels participants formaran part d’un fitxer titularitat del Gremi de Galeristes d’Art de Catalunya,  l’única finalitat 
del qual serà l’anunci dels guanyadors del concurs. 

El Gremi de Galeristes d’Art de Catalunya es reserva tots els drets d’explotació de les fotografies participants 
i la guanyadora, cara al desenvolupament de la campanya. Els participants, pel sol fet de participar, accepten 
aquesta cessió de drets d’autor de forma gratuïta, sense cap limitació i sense donar lloc a reclamacions jurídiques 
o econòmiques, durant o posteriorment al concurs.

4.    Criteris d’avaluació

La foto guanyadora serà la que hagi rebut més retuits a twitter o més “m’agrada” a Instagram

5.    Premi

L’autor/a de la fotografia guanyadora serà obsequiat/a amb una subscripció anual per a dues persones al Club de 
Cultura Tr3sC i una subscripció anual a la revista Bonart

6.   Aspectes legals

L’ Organització es reserva el dret a modificar les bases del concurs i premi, parcial o totalment en qualsevol 
moment previ avís. Es reserva també el dret a anul·lació, deixar els premis deserts o revocar-los en el cas de no 
acomplir amb els mínims exigits o delectar-se alguna irregularitat.

El Gremi de Galeristes d’Art de Catalunya es reserva el dret per donar difusió a mitjans de comunicació, la seva 
web corporativa i xarxes socials de la fotografia guanyadora.

El fet de presentar la inscripció al concurs, implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

Amb la col·laboració de:
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