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BASES DEL CONCURS D’ INSTAGRAM: FOTOGRAFIA EL VAIXELL ARXIU.
ORGANITZAT PER L’ARXIU DEL PORT
Tema fotogràfic:
Les fotografies versaran sobre la instal·lació fotogràfica “Autoretrat d’un vaixell anomenat Arxiu” que es 
troba a la façana de l’Arxiu (plaça dels Carros/xamfrà carrer d’Anselm Clavé) i hauran d’estar realitzades 
entre el 7 i el 13 de juny de 2021 coincidint amb la Setmana dels Arxius. 
Participants:
Qualsevol persona que disposi d’Instagram i respecti les condicions de l’aplicació.
Presentació de les obres:
Les persones participants publicaran les fotografies realitzades amb el seu telèfon al seu compte 
d’Instagram i les etiquetaran amb el hashtag #VaixellArxiuConcurs i fent la menció a @arxiuporttarragona
Es pot presentar un màxim de dues fotografies. Només s’acceptaran fotografies publicades a 
Instagram i etiquetades correctament. Les imatges han de tenir un títol i l’autor ha de quedar 
identificat. Regularment, es publicaran fotografies a les xarxes socials de l’Arxiu del Port de Tarragona.
Contingut de l’obra presentada:
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Autoritat Portuària de Tarragona del contingut 
de la fotografia presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants, també, es 
fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen 
fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona. L’enviament d’una 
imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
Identificador dels guanyadors: 
Per poder rebre el premi caldrà que les persones guanyadores s’identifiquin des del seu terminal amb 
l’usuari i la fotografia presentada. Les persones premiades es donaran a conèixer a través de la web del 
Port de Tarragona i les xarxes socials.
Durada del concurs:
La convocatòria serà vàlida per a fotografies realitzades entre el 7 i el 13 de juny de 2021 essent la data 
límit el diumenge 13 de juny de 2021.
Premis:
Es lliuraran dos premis corresponents a dues categories: a la millor fotografia i a la imatge més 
creativa. Ambdós consistiran en un lot de llibres publicats pel Port de Tarragona.
Jurat i veredicte:
Designat per l’Arxiu del Port de Tarragona el jurat  es reunirà al llarg del mes de juny  i donarà el seu 
veredicte la primera setmana de juliol coincidint amb l’acabament dels actes de celebració dels 30 anys 
de l’Arxiu.
Drets de difusió i publicació:
Les imatges seran propietat dels seus autors. L’Arxiu del Port de Tarragona es reserva el dret de publicar-
les per a la difusió del concurs, així com de la instal·lació que commemora l’aniversari de l’Arxiu del Port 
de Tarragona, a xarxes i web o en altres suports i canals, respectant sempre la menció de la seva autoria.
Les imatges guanyadores passaran a formar part del Fons d’Imatges de l’Arxiu del Port de Tarragona, 
entenent que es fa cessió no exclusiva dels drets de difusió i publicació per publicitar les activitats de 
l’Arxiu tant a la pàgina web, xarxes socials com en revistes i publicacions diverses.
Dret d’admissió:
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases. L’Arxiu del Port de Tarragona 
i l’Autoritat Portuària de Tarragona es reserven el dret d’acceptar les obres segons s’ajustin o no al tema 
plantejat.
Protecció de dades:
En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades  
personals i garantia de drets digitals.  l’Autoritat Portuària de Tarragona us informa que la vostra 
adreça de correu electrònic i les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte 
de tractament únicament i exclusivament amb la finalitat de publicitar les activitats del Museu. 
L’Autoritat Portuària de Tarragona, com a responsable del fitxer, us reconeix la possibilitat d’exercir, 
gratuïtament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la tramesa d’una comunicació 
per escrit a l’Autoritat Portuària de Tarragona a l’adreça: passeig de l’Escullera s/n, 43004 Tarragona, a 
la qual haureu d’adjuntar còpia d’un document que acrediti la vostra identitat i indicar expressament el 
dret que desitgeu exercir.
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