Best Young Youtuber Menorca'18
Concurs per trobar el millor youtuber jove de Menorca, organitzat pel Punt
Jove Ciutadella, com a activitat municipal emmarcada dins el programa d'oci
nocturn Alternanits de l’Injove.

Bases del concurs:
Qui s’hi pot presentar?
Joves amb edats compreses entre els 14 i els 25 anys (a data 31 de
desembre de 2018).
Empadronats a qualsevol municipi de Menorca.
El concurs serà gratuït.
Concurs individual. En el vídeo hi poden aparèixer tantes persones com el
participant consideri, però només serà entès com a concursant aquell que hagi
emplenat el formulari d'inscripció. Totes les persones que hi apareguin hauran
d'aportar el document de cessió d'imatge; si es tracta de menors d’edat, el
document haurà d’estar signat per la mare, el pare, el tutor o la tutora.

Què s'ha de presentar?
Un vídeo editat al mes, de gener a abril (4 en total), d'entre 2 i 10 minuts de
durada; abans de la data límit (consultau el calendari a l’annex 2).
La temàtica general és mostrar com passar-ho bé a Menorca de manera
saludable. En un dels vídeos s'haurà de fer promoció d'una activitat
d’Alternanits.
Els vídeos hauran de ser inèdits i no podran haver estat presentats en cap
altre concurs, ni penjats a YouTube abans d’aquest concurs.

Com hi podeu participar?
El concursant haurà d'emplenar i presentar el formulari d'inscripció (annex 1)
abans del 26 de gener de 2018 al Punt Jove Ciutadella (c. Mallorca, 67, baixos)
o enviar-lo a l’adreça electrònica: byym2018@gmail.com. Els menors d'edat
l'hauran d'aportar signat pel pare, la mare, el tutor o la tutora.
Els participants hauran d'enviar els vídeos per WeTransfer o Drive a l’adreça:
byym2018@gmail.com, o dur-los físicament al Punt Jove Ciutadella, perquè els
puguem penjar al nostre canal de YouTube, abans de la data límit de lliurament
per a cada vídeo (vegeu el calendari a l’annex 2).

Criteris de valoració, Jurat, selecció del guanyador i
premi
Els
•
•
•
•

criteris que es valoraran seran els següents:
Nombre de visualitzacions i m'agrades del vídeo a YouTube.
Originalitat dels vídeos.
Característiques comunicatives.
Característiques tècniques.

El Jurat estarà compost per un representant de l’Injove, un representant de
l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Ciutadella i Josep Coll (youtuber i crític
de cinema).
La decisió del Jurat es farà pública durant el Festival Menorca Jove que se
celebrarà el 5 de maig, i serà inapel·lable.
Només hi ha una categoria, la de millor youtuber jove de Menorca i, per tant,
només hi haurà un guanyador, que rebrà com a premi:
• Càmera Réflex
• Micròfon extern per càmera de vídeo
• Led macro ring luz de flash
* Valorat aproximadament en 600 €
El lliurament de premis serà al Festival Menorca Jove, que se celebrarà el 5
de maig.

Causes de desqualificació
El present concurs pretén que la competició entre els diferents participants
es basi en el respecte i l'esportivitat. Per aquest motiu, l'organització exclourà
qualsevol participant que tengui una conducta inadequada, empri mitjans
fraudulents o incompleixi aquestes bases.
Es desqualificarà el concursant que faci servir expressions o tengui actituds
feridores o irrespectuoses.
Es podrà desqualificar el concursant que presenti qualsevol contingut que
impedeixi complir completament les condicions de servei de YouTube; i han de
ser coherents amb aquestes:
https://www.youtube.com/static?gl=es&template=terms
Es desqualificaran els participants que no compleixin les normes de la
comunitat de YouTube:
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guidelines
També quedaran desqualificats aquells participants amb contingut en els
vídeos subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o material subjecte
a altres drets de propietat industrial de tercers (incloent-ne els drets
d'exclusivitat o publicitat), tret que el titular legal d'aquests drets li hagi

atorgat una llicència o autorització formal, o estigui legalment autoritzat de
qualsevol altra forma per publicar el material en qüestió i per atorgar a
YouTube la llicència indicada a l'epígraf 8.1, dels termes i de les condicions del
servei de YouTube.

Protecció de dades personals i drets d'imatge
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades
facilitades pels concursants per participar en el concurs només seran utilitzades
per l'organització per a aquesta sol·licitud.
La participació en el concurs suposa la cessió dels drets d'imatge dels
participants i de les persones que apareguin en el vídeo a l'organització, per a
difondre’l a les seves xarxes socials i publicacions, segons el que estableix la
Llei orgànica 1/1982, sobre el dret d’honor, de la intimitat personal i familiar, i
de la pròpia imatge, i la Llei orgànica 1/1996, amb protecció jurídica del
menor.
El concursant seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé
haurà d'atorgar uns drets de llicència limitats a favor de YouTube i altres
usuaris dels serveis. Aquests drets es descriuen a l'epígraf 8 dels termes i les
condicions del servei de YouTube.

Acceptació de les bases
Presentar-se al concurs suposa:
Declarar que totes les dades aportades pels participants són certes i que els
vídeos que presenten al concurs són de la seva pròpia autoria.
Autoritzar l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca a
reproduir, totalment o parcialment i en la forma que considerin oportuna, el
contingut de les obres inscrites.
L'acceptació íntegra d'aquestes bases.
YouTube NO és un patrocinador d'aquest concurs i queda eximit de
qualsevol responsabilitat relacionada amb aquest.
Els participants es responsabilitzen de les possibles reclamacions de drets de
tercers en les obres presentades
L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases o les condicions
de la promoció o de cancel·lar el concurs durant el desenvolupament d’aquest.

Més informació a: Punt Jove Ciutadella, c. Mallorca, 67, baixos. Tel.
971 48 08 06, a/e: joventut@ajciutadella.org

