BASES DEL CONCURS PHOTO EXÒTICA CAFÉS BRASILIA 2013
I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL,
I PROPIETAT INTEL∙LECTUAL

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES BASES ABANS DE PUJAR UNA CREACIÓ I PARTICIPAR EN EL
CONCURS PHOTO EXÒTICA CAFÉS BRASILIA 2013

DEL PROMOTOR:
NESTLÉ ESPAÑA, SA, (d'ara endavant Nestlé), proveïda del N.I.F. A‐08005449, amb domicili
social a l'efecte de notificacions, citacions i emplaçaments a Esplugues de Llobregat
(Barcelona), Edifici Nestlé, Av. dels Països Catalans 25‐51 i inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al tom 11.506, foli 212, fulla nº B‐19.573 organitza un concurs denominat PHOTO
EXÒTICA CAFÉS BRASILIA 2013 (d'ara endavant “el concurs”) amb la finalitat de promocionar
els productes que es comercialitzen sota la marca BRASÍLIA.
DE L'OBJECTE:
La temàtica del concurs és “Descobreix el teu costat més exòtic”. L'objectiu és premiar les
imatges que millor reflecteixin l'exòtic que amaga, per exemple i sense ànim de ser exhaustiu,
un paisatge, les festes, les tradicions, els vestits, els colors, el maquillatge, les vacances, etc.,
segons el judici del propi fotògraf.
DELS PARTICIPANTS:
El concurs està obert a tots els fotògrafs aficionats majors d'edat residents en territori nacional
espanyol.
S'estableixen dues categories de fotografies:
A) Imatges sense retoc digital.
B) Imatges amb retoc digital, admetent‐se qualsevol tècnica de manipulació de la imatge
original.
Els participants ho faran a títol individual i hauran de ser els autors de les fotografies
presentades. Es poden presentar fins a tres fotografies per persona. La fotografia no pot haver
estat premiada en cap altre concurs. S'admeten imatges que hagin estat difoses, només, en
blogs o perfils personals en xarxes socials dels seus autors, però que no hagin estat publicades
per persones, empreses o institucions alienes a l'autor de la imatge.

Queden exclosos del concurs els treballadors o familiars dels mateixos (fins a un nivell de 2º
grau de parentiu) de Nestlé España, SA, de l'agència de comunicació TGD o d'alguna de les
seves respectives filials, així com els membres del jurat i familiars dels mateixos (també fins a
un nivell de segon grau).
El Jurat i l'organitzador del concurs (Nestlé España, SA) es reserven el dret de prendre
qualsevol tipus de decisió per resoldre qualsevol incidència no prevista a les presents bases.
DEL JURAT:
El Jurat del premi estarà format per:
• El president del jurat de PHOTO EXÒTICA 2013, designat per Cafès Brasília.
• Dos representants de Nestlé España, SA
• Un representant de l'agència TGD, responsable executiva de la convocatòria.
• Dos representants de mitjans de comunicació de la zona del Camp de Tarragona.
• Un representant de l'Associació Tarraco Fotografia.
• Dos fotògrafs de reconegut prestigi.
DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs es poden presentar a partir del 20 de setembre de 2013, i fins a les 00h 01' del 14
d'octubre de 2013.
DELS REQUISITS PER A LA PRIMERA PRESENTACIÓ:
Els treballs hauran de presentar‐se via correu electrònic a l'adreça
photoexotica@cafesbrasilia.com.
Els requisits tècnics per a la presentació de les fotografies per poder participar en la selecció
del jurat són els següents:
• Format: JPEG
• Pes: 1 Mb màxim.
• Dimensions: 1.920 px en el seu costat màxim.
• Les fotografies han de presentar‐se netes, sense cap marca d'aigua, signatura o símbol de
copyright.
La temàtica del concurs és “Descobreix el teu costat més exòtic” pel que les fotografies han de
reflectir aquest concepte. Si el jurat considera que la fotografia no compleix amb aquest
criteri, es reserva el dret a desqualificar‐la. Els criteris que el jurat prendrà en consideració per
valorar a les fotografies seran els següents:
• Bellesa
• Qualitat artística
• Originalitat
• Exotisme de la imatge
En el missatge d'enviament de les imatges, cal fer constar les següents dades:
• Títol de l'obra
• Nom i cognoms de l'autor
• NIF
• Adreça postal
• Mail
• Telèfon de contacte per a les comunicacions relacionades amb el concurs.
No s'admetran, i seran excloses del concurs, les fotografies en les quals:

• Aparegui un menor d'edat
• Puguin ser considerades inadequades, de mal gust, ofensives, violentes, discriminatòries o
que, de qualsevol manera, fomentin o justifiquin conductes socialment reprovables.
• Es constati clarament que es tracta d'un plagi o d'una reproducció no autoritzada d'una
imatge que pugui vulnerar els drets de terceres persones.
• Incloguin elements, imatges, logotips, anagrames o distintius associats a altres marques
comercials.
L'organització es reserva el dret a no admetre les fotografies que, segons el seu criteri, no
compleixin les condicions tècniques, artístiques i / o legals exigibles, o les que, segons el seu
criteri, puguin ferir la sensibilitat de les persones i incitin a conductes incíviques,
discriminatòries o contràries als usos socials.
DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS:
Una vegada tancat el període de lliurament dels originals, l'organització procedirà de la
següent manera:
1. ‐ El jurat es reunirà en data 21 d'octubre per seleccionar les dues imatges guanyadores de
cada categoria (fotografies amb retoc i sense retoc digital) i seleccionarà 50 fotografies
finalistes (25 de cadascuna de les dues categories) que consideri millors per poder ser
exposades, a més d'altres 10 fotografies de reserva (5 de cadascuna de les dues categories).
2. ‐ Els autors de les fotografies rebran un avís de l'organització via correu electrònic en el qual
se'ls reclamarà la fotografia en alta resolució per poder ser impresa. En cas que algun dels
autors no enviï la seva imatge, la seva fotografia seleccionada serà substituïda per alguna de
les imatges de reserva.
3. ‐ Les obres finalistes seran positivades, impreses o editades, en el format que l'organització
consideri convenient, per ser exposades al públic durant disset dies en l'exposició que se
celebrarà en el Centre d’Art Cal Massó, al Carrer Pròsper Bofarull número 7 de Reus entre el 8 i
el 24 de novembre de 2013. Cada fotografia estarà identificada per un nombre. Del 8 al 21 de
Novembre de 2013, el públic visitant podrà votar per la imatge que cregui mereixedora del
"Premi del Públic PHOTO EXÒTICA CAFÉS BRASILIA 2013".
La mecànica de votació popular serà mitjançant papereta en la qual es farà constar el nom,
correu electrònic i número de telèfon dels votants, així com la fotografia seleccionada.
Emplenada la papereta, el votant haurà de dipositar‐la en l'urna situada a la sala d'exposició.
L'organització es compromet a no fer ús d'aquestes dades per a cap altre objectiu que no
estigui relacionat amb la present convocatòria. El recompte tindrà lloc el dia 21 de novembre i
en cas d'empat, el jurat resoldrà.
Entre tots els votants, se sortejaran cinc lots de cafès Brasília.
4. ‐ L'organització convocarà un acte públic per al lliurament dels premis atorgats pel jurat per
a les dues categories, i per al lliurament del "Premi del públic PHOTO EXÒTICA CAFÉS BRASILIA
2013".
5. ‐ L'organització es reserva el dret de convertir l'exposició dels treballs premiats i seleccionats
en una mostra itinerant a la província de Tarragona, durant un període d'un any a partir de la
data d'obertura de la primera exposició. Transcorregut aquest període, l'organització es
compromet a destruir els fitxers digitals.
6. ‐ Les còpies impreses que hagin format part de l'exposició passaran a ser propietat de Nestlé

España, SA i podran ser exposades en les seves instal∙lacions a l'efecte de difondre i
promocionar el present concurs.
DELS PREMIS:
S'estableixen els següents premis:
I) Premi del públic:
1. ‐ Fotografia guardonada amb el premi especial del públic per votació popular
durant els dies de l'exposició dotat amb 750 euros i trofeu. El dia 21 de Novembre
es farà recompte de vots i es farà públic el guanyador.
II) Premis assignats pel Jurat:
Imatges originals sense retoc
1. ‐ Primer Premi a la millor imatge sense retoc, segons el criteri del Jurat, dotat
amb 500 euros i diploma.
2. ‐ Segon Premi a la millor imatge sense retoc, segons el criteri del Jurat, dotat amb
250 euros i diploma.
Imatges originals amb retoc
1. ‐ Primer Premi en la millor imatge amb retoc, segons el criteri del Jurat, dotat
amb 500 euros.
2. ‐ Segon Premi en la imatge amb retoc, segons el criteri del Jurat, dotat amb 250
euros.
El dia 21 de Novembre es comunicarà el resultat dels premis assignats pel Jurat.
Cada fotografia podrà optar a un únic premi.
El premi, en qualsevol cas, es considera personal i intransferible.
El resultat del concurs serà comunicat als autors de les obres seleccionades i també es
farà públic a través dels mitjans que Nestlé consideri oportú. Els participants autoritzen
expressament a l'organització la publicació del seu nom per a qualsevol publicitat i
comunicació en qualsevol suport, relacionada amb la present convocatòria.
Així mateix, totes les fotografies guanyadores i finalistes del concurs formaran part,
durant el període d'un any, d'una exposició itinerant per la província de Tarragona en
centres sanitaris i/o educatius o uns altres.
III) Premis sortejats entre els votants.
Entre tots els votants, se sortejaran cinc lots de cafès Brasília consistent cadascun en dos
paquets de cafè de cadascuna de les tres varietats (Natural, Mescla i Descafeïnat).
El sorteig es realitzarà el dia 21 de Novembre a les 20 hores i serà coordinat per un
representant de Nestlé, que serà al mateix temps, la mà innocent per al sorteig.
S'extrauran cinc paperetes de la urna, que seran guanyadors per estricte ordre d'extracció
així com cinc reserves per al cas que qualsevol dels guanyadors no complís els requisits
d'aquestes bases per a l'obtenció del premi. L'ordre de substitució dels reserves serà el
mateix en el qual aquests van ser designats.

El resultat del sorteig serà comunicat als guanyadors per via telefònica.
Nestlé es reserva el dret que els premis quedin deserts, en el cas que cap dels participants
agraciats ni dels reserves complissin els requisits citats en aquestes bases.
DELS DRETS DE REPRODUCCIÓ I PROPIETAT INTEL∙LECTUAL:
L'autor de la fotografia haurà de ser el titular dels drets morals i d'explotació de la fotografia
que presenta a concurs i ha d'acreditar l'obtenció dels permisos de tercers en el cas de les
persones que apareguin en la fotografia, havent obtingut la cessió de dits drets o el
consentiment inequívoc de les persones la imatge de les quals difongui, incloent a títol
enunciatiu, però no limitatiu, els drets de reproducció, distribució, transformació, explotació
publicitària i comercial, exhibició i comunicació pública. En qualsevol cas, els autors es fan
responsables de les reclamacions que puguin formular‐se sobre l'autoria i originalitat de la
fotografia, sobre la titularitat dels drets o sobre les autoritzacions o permisos de tercers.
El concursant, pel sol fet de participar en aquest concurs, autoritza, des d'aquest precís instant
a Nestlé a l'ús de la fotografia i el nom del concursant en qualsevol mitjà i a través de qualsevol
forma de comunicació, sempre en relació amb el Concurs. En particular, Nestlé podrà utilitzar
les fotografies premiades del concurs i el nom de l'agraciat per comunicar els guanyadors a
través dels mitjans que consideri oportuns.
Així mateix, com a legítim titular dels drets d'explotació sobre la creació presentada al Concurs,
amb abast suficient per participar en el mateix, amb l'objectiu de difondre l'exposició i el
resultat de la promoció, el concursant cedeix a Nestlé, per al territori d'Espanya i durant el
màxim d'un any, els drets de propietat intel∙lectual –amb exclusió i sense perjudici dels drets
morals‐ sobre la creació, la qual cosa inclou, els següents:
1. El dret a reproduir i obtenir còpies de les fotografies, o de part de les mateixes, a través de
qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible;
2. El dret a transformar les fotografies, la qual cosa inclou qualsevol ajust, canvi, arranjament
i/o modificació de les mateixes;
3. El dret a utilitzar i difondre publicitàriament les fotografies, total o parcialment, en la seva
versió original o modificada per Nestlé, a la pàgina web de Nestlé,
www.productosdelcafe.com/cafesbrasilia mitjançant la seva inclusió en bàners.
4. El dret a exposar les fotografies juntament amb el nom i cognoms del seu autor en una
exposició itinerant, posterior a la present convocatòria, a la província de Tarragona.
Nestlé declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l'exhibició voluntària,
consentida i deliberada per part del concursant de les fotografies puguin comportar‐li a si
mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o
exhibició del mateix per la seva banda o per tercers, tenint en compte que la divulgació o
difusió a tercers de les fotografies, a través de la seva publicació en l'exposició, són totalment
voluntàries. Per tant, el concursant respondrà directament, mantenint a Nestlé indemne,
davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció
dels possibles drets que poguessin derivar‐se de les imatges que un usuari hagi presentat a
concurs.
TERCERES PERSONES.
Si en la fotografia presentada a concurs apareix una altra o altres persones, diferents del
concursant, de la/s que el concursant no hagi obtingut la cessió dels seus drets d'imatge o
propietat intel∙lectual, o el seu consentiment exprés o inequívoc perquè la seva imatge sigui
publicada, difosa o explotada en els termes indicats en aquest document, el participant haurà

de facilitar, al costat del text explicatiu, el nom i adreça de correu electrònic d'aquesta/s
persona/s perquè Nestlé pugui recaptar d'aquella/s el seu consentiment a l'exhibició i difusió
de la seva imatge. No s'admetran en el concurs, ni s'exhibiran, ni seran vàlides les fotografies
rebudes en les quals apareguin persones de les quals no s'hagi rebut la corresponent
autorització i cessió de drets d'imatge.
El concursant és responsable directe de la veracitat, exactitud, actualitat i suficiència de les
dades que faciliti sobre les persones que també apareguin en la fotografia que presenti a
concurs, eximint a Nestlé de les conseqüències i perjudicis que puguin provocar‐li, a ell o a
tercers, unes dades falses, desactualitzades o errònies, i atorga el seu consentiment inequívoc
perquè Nestlé pugui disposar temporalment d'aquestes dades personals, si bé únicament per a
la finalitat abans exposada. En qualsevol cas, aquest e‐mail serà remès una sola vegada i
l'adreça no serà emmagatzemada, sistematitzada, ni organitzada i ni tan sols accessible amb
posterioritat.
DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Les dades personals sol∙licitades als participants són necessàries i obligatòries per a la
participació en la promoció. Seran incorporades a un fitxer titularitat de Nestlé España, SA i
seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en el concurs i aquelles
activitats relacionades amb el concurs.
Tots aquells interessats les dades personals dels quals siguin objecte de tractament, podran
exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació i cancel∙lació de les seves dades o
d'oposició al tractament dels mateixos, en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament. Aquests drets
podran ser exercitats dirigint‐se a Nestlé España, SA per qualsevol dels mitjans contemplats en
la normativa vigent, enviant un escrit a l'Apartat de Correus 1404, 08080 Barcelona, indicant, a
més, el nom de la promoció “PHOTO EXÒTICA CAFÉS BRASILIA 2013”.
DIFUSIÓ DE LA PROMOCIÓ.
El concurs es donarà a conèixer als consumidors i al públic en general, a través de mitjans de
comunicació (premsa, ràdio, televisió i internet) locals.
FISCALITAT.
La celebració d'aquest concurs, així com la concessió i lliurament dels premis queda subjecte a
la normativa fiscal vigent.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La presentació de fotografies al concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases i de les
decisions del jurat.

