
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bases  
 
Qui pot participar en el concurs? 

Públic general majors de 14 anys. 

En què consisteix? 

Filmació d'un vídeo de màxim 1 minut, que mostri de manera clara i entenedora  
qualsevol concepte de ciència i nutrició. A mode d’exemple es poden treballar 
binomis com ara: ciències naturals+nutrició; alimentació+nutrició; 
nutrició+evolució; nutrició+supervivència, o d’altres de lliure elecció. 

El més important és que apareguin conceptes de ciència, nutrició i que 
s'entenguin. Tot aquell vídeo que no contempli el concepte NUTRICIÓ, quedarà 
exclòs.  

Pot ser una demostració experimental, experiències pràctiques, monòlegs, 
teatralització, animació, ficció, ball ….  

Què es valora? 

Es valorarà la creativitat, originalitat, el rigor científic, la metodologia emprada i 
la qualitat del vídeo.  

 
Dinàmica del concurs 
 

 Cada concursant ha de penjar el vídeo al seu propi canal de youtube o vimeo 

 A partir del 28 de desembre de 2015 es poden enviar els vídeos 

concursants per e-mail a : museuciencies@bcn.cat indicant: 
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o títol del vídeo 

o enllaç  

o text descriptiu ( màxim 100 paraules) 

o crèdits si en té 

o nom del participant  

o e-mail i telèfon de contacte 

 

 Solament s'admetrà un vídeo per cada persona/concursant. 

 

 Del 18  de gener de 2016 al 19 de febrer de 2016, es podrà també 

concursar a través del web del concurs:  

http://nutricioen1minut.museuciencies.cat  mitjançant un formulari.No 

s’acceptaran vídeos després d’aquesta data.  

 El Museu penjarà en aquest web els vídeos que compleixin les bases a 

partir del 18 de gener de 2016. 

 De 22 de febrer al 29 de febrer el jurat valorarà els vídeos participants i 

farà una selecció de deu finalistes. D’aquests 10 en triarà el guanyador. 

 El 7 de març es faran públics el noms dels finalistes al web del concurs i 

es projectaran al vestíbul del Museu Blau fins el 13 de març. 

 El dia 13 de març de 2016 es farà públic el guanyador en el transcurs la 

de la Festa dedicada a la Nutrició. 

 
 
Premis  
 

 Una tablet per al guanyador.  

 Un pack de regals del Museu per als finalistes.  

 
 
Jurat 
 
El jurat estarà format per representants del món de la comunicació, la ciència i 
les arts gràfiques i visuals.  
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Acceptació de les bases 
 
La participació en el concurs implica  l'acceptació d'aquestes bases i el criteri 
del Museu pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i 
de l'elecció dels guanyadors (jurat). L'incompliment de les bases per part del 
concursant comportarà l'exclusió d'aquest. 
 
Tots els vídeos han de ser presentats i rebuts dins del període de recepció de 
propostes, segons les especificacions anteriors. 
 
Només s’acceptarà un vídeo per persona. 
 
El Museu es reserva el dret de desqualificar i retirar de la convocatòria aquells 
vídeos que no compleixin els requisits especificats anteriorment i que en la 
seva opinió consideri inadequats. També es reserva el dret de canviar les 
bases en cas necessari. 
 
El jurat triarà deu vídeos finalistes. La llista dels finalistes es publicarà al web 
http://nutricioen1minut.museuciencies.cat el dia 7 de de març de 2016. La decisió 
del jurat és definitiva i inapel·lable. 
 
 
 
Tractament de les dades 
 
 
 
Els autors dels vídeos autoritzen al Museu a publicar-los al web del concurs del 
Museu, on romandran accessibles a tot aquell que hi estigui interessat. Les 
imatges i la música emprades en els vídeos han de ser lliures de drets, 
propietat de l'autor/s o haver estat cedides per al vídeo. En el supòsit que hi 
hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges o música, el 
Museu no se'n fa responsable. Segons els drets de la propietat intel·lectual, els 
drets morals corresponen a l'autor/a del vídeo, el qual té dret al reconeixement 
de la condició d'autor/a de l'obra i el d'exigir el respecte a la integritat i la seva 
no-alteració, tot exceptuant la modificació de l'obra respectant els drets 
adquirits pel Museu com a organitzador del concurs. Els drets d'explotació, que 
inclouen la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, seran 
propietat dels autors i del Museu. 
 
El Museu informa que les dades dels participants i dels guanyadors s'inclouran 
en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de 
poder gestionar aquest concurs.  
 
Es garanteix a tots els premiats i participants que s'han pres les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat 
legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. Les dades no se cediran en 
cap cas a altres entitats ni es tractaran amb finalitats diferents que les que 
s'indiquen en aquestes bases. 
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició que determina 
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la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, es pot enviar una comunicació que indiqui la petició concreta 
a l’adreça museuciencies@bcn.cat . 
 
Si es prefereix exercir els drets per correu ordinari, l'adreça és la següent: 
Consorci del Museu de Ciències Naturals, plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 
Barcelona. 
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com 
també l'autorització per al tractament de les dades de caràcter personal, que 
consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació del seu nom i la 
seva població a la pàgina web, en blocs i en xarxes. 
El concursant també autoritza l’equip del Museu a posar-se en contacte amb 
els participants o guanyadors per telèfon o per correu electrònic per a qüestions 
relacionades amb la seva participació segons allò que estableix la Llei  
34/2002, d’11 de juliol. 
 

mailto:museuciencies@bcn.cat

