Bases del concurs instagram
~ Fira de Tardor de Vilablareix 2021

Entraran a formar part del concurs tots aquells que pugin fotografies a
Instagram amb l'etiqueta #instardor21.
El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la XIII Fira de la
Tardor de Vilablareix.
El concurs comença el 26 de setembre de 2021 a les 9.00h i acaba el 28
de setembre a les 24.00h. Els guanyadors seran contactats a través d'un
missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran
públics als comptes d’instagram, Facebook i Twitter del Ajuntament i a la
seva web. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb
l'organització al correu ffira@vilablareix.cat, enviant la fotografia escollida
amb la major resolució possible.
Les fotografies hauran d'estar penjades en el període del concurs, han de
ser originals i poden estar fetes amb qualsevol dispositiu mòbil o càmera
fotogràfica. Se'n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran en el
concurs.
La participació al concurs és gratuïta. És imprescindible que el perfil
d’instagram que publiqui la fotografia no estigui bloquejat.
Ús de les imatges
Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per
l'Ajuntament.
Les imatges publicades a Instagram amb l'etiqueta #instardor21 podran
ser publicades al web de l’Ajuntament de Vilablareix (www.vilablareix.cat)
i les seves xarxes socials.
Ús de les dades
Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta #instardor21 implica el
permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d'un
missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics
als canals indicats anteriorment.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l´Ajuntament de
Vilablareix del contingut de la proposta presentada i es faran responsables
davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els
drets d´imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin
fotografiades, amb total impunitat per part de l´entitat organitzadora.

La participació d´una imatge al concurs no pot infringir els drets de
reproducció ni cap altre dret de tercers.

Jurat
El Jurat estarà format per:
Un tècnic de l’àrea de cultura i un de l’àrea de comunicació
l’Ajuntament de Vilablareix..

de

La regidora de cultura i el regidor de noves tecnologies de l’Ajuntament de
Vilablareix de Vilablareix.

Premis
El jurat triarà dos fotografies a les quals correspondran:
1r: Fujifilm instax
2n: Camara aquàtica

Hi haurà un tercer premi que serà escollit per votació popular amb la
fotografia amb més liks comptats fins el dimarts 28 setembre a les 12 del
migdia.
3er: Un esmorzar o berenar per a dues persones a un establiment del
municipi

Addicional
L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu
electrònic que pugui produir-se. La participació en aquest concurs implica l'acceptació de
totes
les
condicions
d'Instagram.
Les
podeu
consultar
a
http://instagram.com/legal/termsLa publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta
#instardor21 significa l'acceptació d'aquestes bases.

