CONCURS INSTAGRAM FIRA COMARCAL DE
PRIMAVERA
L’Associació de Fires i Festes de Campllong convoca la 2ona edició del Concurs
d’Instagram de la Fira Comarcal de Primavera, que enguany arriba a la seva 36 edició i
que es celebra els dies 7 i 8 d’Abril de 2018.
Bases del concurs


Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil
públic i tenir com a mínim 16 anys.



Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #ViuFiraCampllong18
El motiu pot ser qualsevol imatge que estigui relacionada i realitzada durant la
36a Fira comarcal de Primavera.



El concurs comença el 07/04/18 a les 9:00h i acaba el 08/04/18 a les 24.00h.
Només entraran al concurs les fotografies penjades a Instagram en les dates
mencionades d’inici i de finalització del concurs.



Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre que
aquestes compleixin les característiques exigides per la temàtica i portin el hasthag
#ViuFiraCampllong18.



La participació al concurs és gratuïta.



L’organització del concurs contactarà amb els guanyadors a través d’un missatge a
la fotografia guanyadora, i els demanarà que contactin amb l’Ajuntament de
Campllong per fer efectiva l’entrega del premi.

Ús i drets de les imatges


La publicació d’imatges amb l’etiqueta #ViuFiraCampllong18 significa l’acceptació
d’aquestes

bases

i

l’acceptació

de

totes

les

condicions

d’Instagram

(www.instagram.com/legal/terms)


Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #ViuFiraCampllong18 podran
ser publicades al web i les xarxes socials de l’Ajuntament de Campllong i
l’Associació de Fires i Festes de Campllong.



Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de
Campllong i l’Associació de Fires i Festes de Campllong amb fins publicitaris i en

material promocional.


D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no
s’incorporaran a cap fitxer de l’Associació de Fires i Festes de Campllong ni de
l’Ajuntament de Campllong.

Premi i jurat


El premi consisteix en un sopar per a dues persones en un Restaurant del Municipi



El premi no és intercanviable per diners.



Es puntuaran les fotografies seguint els següents criteris:





Representació de la 36a Fira Comarcal de Primavera de Campllong



Originalitat



Qualitat artística

El jurat està format per l’Alcalde de l’Ajuntament de Campllong, els Regidors que
formen part del Consistori de l’Ajuntament de Campllong i dos professionals del
sector designats per l’Alcaldia.



El jurat comunicarà el seu veredicte via missatge a la imatge d’Instagram
guanyadora. Els noms dels guanyadors també es faran públics als webs i xarxes
socials de l’organització. L’Organització pot contactar amb el guanyador a través d’altres
canals si ho considera oportú.



El jurat es reserva el dret a modificar la seva decisió si el guanyador no contacta
amb l’Ajuntament de Campllong. En aquest cas, es seleccionarà com a guanyador
la següent imatge amb més nombre de vots pel jurat.

Addicional


L’Organització es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin
ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.



L’Organització no es fa responsable del contingut publicat pels usuaris, que serà
responsabilitat del participants.



L’Organització no es fa responsable de possibles pèrdues de dades per errors
tècnics, mal funcionament d’Internet o Instagram o qualsevol problema tècnic que
pugui produir-se.

