CONCURS REELS-INSTAGRAM PER CELEBRAR EL DIA MUNDIAL
DE LA SALUT MENTAL 2021
Fundació Joia convoca el concurs ‘Com vius tu la salut mental?’ a la plataforma Instagram
a través de Reels.
El 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i per això les persones i entitats
de l’àmbit de la salut mental dediquem aquest mes a commemorar i reivindicar els drets en
salut mental.
Objectius:
- Commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental
- Estimular la creativitat i el talent entorn la salut mental
- Crear vincles i comunitat entre les persones de l’àmbit de la salut mental i la societat
- Donar a conèixer la salut mental a la societat
Destinataris: El concurs compta amb dues categories:
- Persones usuàries de Fundació Joia.
- Persones externes a l’entitat.
Requisits per participar:
- Poden participar persones majors de 16 anys i persones menors de 16 anys
acompanyades d’una persona major de 18 anys.
- Cada persona només pot participar una vegada.
- La persona participant ha de seguir el compte de Instagram @fundaciojoia.
- El vídeo ha de ser original i propi de la persona a la qual pertanyi el compte de
Instagram.
- El vídeo s’ha d’enviar a comunicacio@fundaciojoia.org abans del 29 d’octubre de
2021 indicant:
o

Nom i cognoms de la persona participant.

o

Usuari de Instagram de la persona participant.

o

Si es tracta d’una persona usuària de Fundació Joia cal indicar també: servei
al qual pertany i persona tècnica referent del seu servei.

-

El vídeo ha d’expressar el tema del concurs: ‘Com vius tu la salut mental?’.

-

El vídeo ha de portar escrit amb text al propi vídeo el hashtag: #viulasalutmental

-

El vídeo ha de tenir una durada de 15 o 30 segons.

-

L’estil és lliure: es poden incorporar efectes especials, balls, humor, text, etc.

-

No s’admetran vídeos ofensius, que atemptin contra els drets de qualsevol persona o
col·lectiu o que incompleixin la política de continguts de Instagram.

-

Fundació Joia penjarà els vídeos rebuts al seu compte de Instagram @fundaciojoia
conforme els vagi rebent perquè tothom pugui veure’ls, comentar-los i compartir-los.

-

Els guanyadors/es del concurs les decidirà un jurat format per persones de diferents
àmbits.

Temporalitat:
-

Enviament de vídeos per participar: abans del 29 d’octubre.

-

Deliberació del jurat: entre l’1 i el 5 de novembre.

-

Publicació de la persona guanyadora de cada categoria: 8 de novembre a través de
Instagram.

Jurat: El jurat del concurs està format per referents de diversos àmbits socials i culturals de
Barcelona:

Premis: dos vals regal d’Atrápalo valorat cadascun en 75€.

Drets i Política de participació:
-

La participació en el concurs ‘Com vius tu la salut mental?’ dona dret a Fundació Joia
a difondre els vídeos participants a la plataforma Instagram a través de Reels.

-

La participació en el present concurs implica el consentiment exprés per a que
Fundació Joia pugui utilitzar el nom i nom d’usuari de la persona, entitat o col·lectiu
participant per fer comunicacions sobre el concurs.

-

Fundació Joia es reserva el dret a no presentar a concurs qualsevol vídeo que sigui
ofensiu, que atempti contra els drets de qualsevol persona o col·lectiu o que
incompleixi la política de continguts de Instagram.

-

Fundació Joia es reserva el dret a resoldre com estimi oportú qualsevol situació no
prevista en aquestes bases, així com realitzar canvis de dates o terminis per al bon
funcionament del concurs.

-

La participació en el present concurs suposa l’acceptació total de les bases.

