
 

 

 

BASES DEL CONCURS DE VÍDEOS CURTS DE L’FSC 
“CONTRA LA PRECARIETAT: AFILIA’T!” 

(PRIMERA EDICIÓ) 

 

1. Objecte 

La Federació de Serveis a la Ciutadania (en endavant FSC) de CCOO de Catalunya 

vol fomentar l’afiliació de les persones joves al sindicat confederal i de classe que 

representem. Per aquest motiu ha organitzat un concurs de vídeos curts amb 

l’objectiu d’iniciar una campanya d’afiliació a través de la Secretaria de Joves. 

 

Mitjançant aquest concurs es vol fer difusió de la preocupant situació de la 

precarietat laboral entre la gent jove i es vol recalcar la importància de la defensa 

dels drets laborals i socials de manera participativa i organitzada, a través de la unió 

de la gent treballadora al sindicat. 

 

Les persones joves de CCOO formen un grup heterogeni, en què alguns són 

estudiants, d’altres treballen i d’altres es troben a l’atur. Tots tenen en comú, però, 

que s’organitzen per defensar els interessos de la classe treballadora, les seves 

condicions de treball, així com qualsevol altre assumpte que els afecti com a part 

integrant de la societat.  

 

Sobretot, la gent jove de CCOO s’organitzen per combatre la precarietat i la manca 

d’ocupació. 

 

El vídeo guanyador formarà part de la campanya d’afiliació de joves que es publicarà 

al canal de Youtube i es difondrà per les xarxes socials de l’FSC de CCOO de 

Catalunya, 

 



 

2. Temàtica 

El tema central del vídeo curt és mostrar la necessitat del sindicat com a forma 

d’autoorganització de les persones per combatre la precarietat i la manca 

d’ocupació. La denúncia, la lluita i la proposta són eines i elements essencials per 

aconseguir un treball digne que els permeti continuar el seu projecte de vida. 

 

3. Requisits 

a) Tenir entre 18 i 35 anys. 

b) Tenir residència legal a Espanya. 

c) Ser estudiant o persona afiliada a CCOO que estigui al corrent de pagament 

de les quotes. 

d) Constar, com a participant d’aquest concurs, al registre de l’espai web 

habilitat expressament. 

e) No s’acceptaran candidatures en nom d’empreses i institucions. 

 

 

4. Premis i acte d’entrega 

Només hi haurà una sola categoria de vídeo premiada, amb un descompte de 250 € 

aplicables a una reserva de vol, o de vol més hotel, realitzada a www.edreams.es 

abans del 30/09/2019. 

 

La compra ha d’estar realitzada per un adult major de 18 anys i el descompte només 

s’aplicarà una sola vegada sobre el preu global de la reserva. Tan sols es permet un 

codi per reserva i no serà acumulable a altres ofertes o promocions, ni intercanviable 

per diners en efectiu. 

 

Les persones guanyadores es donaran a conèixer el 15 de març del 2019, i 

l’entrega de premis coincidirà amb la celebració de les 4es Trobades Sindicals de 

l’FSC.  

 

Prèviament i amb temps suficient es comunicarà a les persones guardonades el dia, 

el lloc i l’hora de l’entrega del premi. 

http://www.edreams.es/


 

5. Format i condicions dels vídeos curts 

a) Només s’accepta un vídeo curt per participant. 

b) El vídeo curt ha de tenir una durada màxima de 60 segons. 

c) Es poden presentar en una o dues llengües oficials a Catalunya. 

d) La tècnica per a la gravació i l’edició del vídeo curt és lliure (mòbil, càmera de 

fotografia digital, càmera de vídeo, tauletes, programes informàtics, etcètera). 

e) S’hauran de presentar en els formats MP4, MPG o AVI. 

f) Les persones concursants han de garantir que les gravacions són originals i 

inèdites, de creació pròpia i que són les titulars de tots els drets de propietat 

intel·lectual, sense que aquests vídeos curts estiguin subjectes a cap càrrega 

o gravamen. 

g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognom, imatge, veu, etc.) 

requereix disposar prèviament del consentiment de la persona afectada. 

h) Els vídeos curts han de respectar la llei, i no poden vulnerar o danyar la 

sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexista o 

discriminatori.  

i) El vídeo no pot contenir escenes violentes, sexistes, racistes o que vulnerin 

els drets fonamentals de les persones. L’organització es reserva el dret de 

rebutjar els vídeos el contingut dels quals pugui resultar ofensiu o inadequat. 

j) No han de ser contraris al bon nom i prestigi o imatge de l’FSC ni constituir un 

mitja publicitari per a productes o serveis de tercers. 

 

 

6. Terminis i inscripcions 

La inscripció i la presentació dels vídeos s’inicia a les 00.00 hores del dia 15 de 

desembre del 2018 i finalitza a les 24.00 hores del 23 de febrer del 2019. 

Per participar en aquest concurs cal inscriure’s en el formulari de l’FSC.  

En aquest formulari cal indicar el nom, el document d’identitat, l’edat i les dades de 

contacte (adreça electrònica i telèfon). Així mateix, cal indicar el títol del vídeo curt. 

A la casella habilitada en el formulari s’ha d’enllaçar l’accés a la plataforma 

d’emmagatzematge en línea on aquest estigui ubicat. 

Només s’acceptaran les inscripcions i els vídeos dins dels terminis previstos i 

mitjançant el formulari. 

https://docs.google.com/forms/d/1A-3tojamjBk705y5879rWY9rknP1VOGhQyIttestd1M/edit


 

L’organització donarà justificant de recepció de les inscripcions realitzades, però no 

es fa responsable d’aquells vídeos que per raons tècniques o d’una altra índole no 

es puguin consultar en el termini estipulat. 

Amb l’emplenament del formulari les persones participants accepten les bases del 

concurs. 

La participació en aquest concurs és gratuïta. 

 

 

7. Exoneració de responsabilitat 

L’FSC no es fa responsable de: 

— Les conseqüències, accident, incident o seqüeles que poguessin patir les 

persones participants o tercers en el transcurs de la producció dels vídeos 

curts. 

 

— Els requisits o els permisos de qualsevol mena relacionats amb els vídeos 

que exigeixin les autoritats administratives. 

 

— Les sancions, indemnitzacions i qualsevol classe de pagament derivat 

directament o indirectament de l’actuació o omissió de les persones 

participants. 

 

— Els problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet, i dels portals 

pels quals es desenvolupa el concurs. 

 

— Qualsevol incidència que tingui lloc després de l’entrega del premi. Les 

reclamacions relatives al premi s’han de dirigir al proveïdor i/o agència. 

 

  



 

8. Criteris de valoració 

a) Assoliment dels requisits de participació previstos en aquestes bases. 

b) Claredat i qualitat del contingut dels vídeos i de la temàtica del concurs. 

c) Originalitat i creativitat en la forma i en l’expressió del vídeo. 

d) Es valorarà que el vídeo compleixi amb els requisits d’accessibilitat per a 

persones amb discapacitat visual o auditiva. 

 

9. Jurat 

El jurat esta format pel secretari general de l’FSC, una persona membre de la 
Secretaria de Joves, una altra de la Secretaria de Comunicació de l’FSC de CCOO 
de Catalunya i un professional del sector dels mitjans audiovisuals.  

En la seva composició s’han de respectar els criteris de paritat de gènere establerts 
a les normes d’igualtat vigents. 

 

10. Drets  

Les persones guanyadores faran cessió, a títol gratuït i per un període d’un any, dels 
següents drets: 

— La reproducció en qualsevol forma que permeti la comunicació. 

— La difusió pública per qualsevol mitjà de comunicació de l’FSC de CCOO de 
Catalunya (Internet, intranet i perfils a Youtube, Facebook, Twitter, etcètera). 

— La imatge de les persones participants per a la difusió dels seus noms i cognoms i 
per a la captació de la seva imatge i veu a l’acte d’entrega del premi, amb la finalitat 
de ser reproduïts i publicitats per qualsevol dels mitjans de comunicació de titularitat 
de l’FSC. 

 

11. Tractament de les dades personals 

 

Les dades personals facilitades es destinaran únicament a la finalitat de la 
participació en aquest concurs i seran tractades conforme a la normativa vigent. 
 
 
 

Barcelona, 23 de novembre de 2018 


