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Bases de concurs i exposició de fotografia “#IgersSantCeloni_Natura” a la xarxa social
Instagram

L’oficina de turisme de l’Ajuntament de Sant Celoni organitza un concurs de fotografia a través
de la xarxa social Instagram.
1. Objecte i tema
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació al concurs fotogràfic amb
la finalitat de muntar una exposició amb les fotografies guanyadores per difondre el patrimoni
natural del nostre municipi.
2. Característiques de les fotografies






Les fotografies han d’adequar-se a la temàtica del concurs: patrimoni natural de
Sant Celoni.
Han de ser obra de la persona que les pengi a la xarxa, ser originals i estar fetes
amb dispositiu mòbil o càmera de fotos convencional a la màxima resolució que
permeti l’aparell.
Les imatges hauran de tenir la qualitat suficient per poder ser impreses.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap
altre dret a tercers.
No entraran a concurs fotografies amb continguts obscens, violents, sexualment
explícits, ofensius, incendiaris o difamatoris.

L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les
característiques anteriors, que malmetin la imatge de Sant Celoni i/o siguin discriminatòries per
raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social.
3. Com participar







Tenir un compte actiu a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions
d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)
Ser seguidors del compte @ajsantceloni a Instagram
Fer una fotografia relacionada amb la temàtica especificada a través d’un dispositiu
mòbil o càmera convencional.
Publicar la foto a Instagram amb un títol i la seva ubicació mitjançant el vostre
compte personal i etiquetar-la amb el hashtag #IgersSantCeloni_Natura, sense
perjudici d’altres etiquetes que hi vulgueu incloure.
Cada usuari pot publicar tantes fotos com vulgui, fetes expressament per participar
al concurs o del seu banc d’imatges.
Els participants menors d’edat que participin al concurs han de tenir el
consentiment dels seus pares o tutors legals.
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4. Termini
Les fotografies hauran d’estar publicades entre les 00:00h del dia 1 de setembre i les 23:59h
del dia 15 de setembre. No s’admetran a concurs fotografies publicades fora d’aquest termini.

5. Ús de les imatges
L’objectiu principal del concurs és seleccionar 30 fotografies representatives del patrimoni
natural de Sant Celoni per muntar una exposició que serà visitable a l’oficina de turisme durant
el tercer trimestre del 2017. L’Ajuntament es reserva el dret de fer difusió i de publicar les
fotografies presentades al concurs a les seves pàgines web i xarxes socials així com de tornar
a exposar-les.

6. Selecció de les fotografies guanyadores
 La selecció de les fotografies guanyadores del concurs es farà a partir de la
valoració de tècnics de comunicació, cultura i turisme de l’Ajuntament de Sant
Celoni, qui s’encarregarà de supervisar i comprovar el compliment de tots els
requisits establerts en aquestes bases. El comitè es reserva el dret d’eliminar del
concurs les fotografies que no compleixin aquestes bases.
 La valoració es farà la setmana del 18 de setembre.
7. Premi
El premi consisteix en l’exposició de les fotografies guanyadores amb la menció expressa dels
autors, amb la seva identificació a la xarxa social Instagram.
8. Comunicació als guanyadors




Els organitzadors del concurs es posaran en contacte amb els guanyadors a través
del perfil d’Instagram @ajsantceloni, deixant un comentari a les fotografies
guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes.
Els usuaris que rebin els comentaris seran responsables de posar-se en contacte
amb l’Ajuntament per facilitar les seves dades de contacte dins el termini que se’ls
comuniqui. (Enviant un correu electrònic a turisme@santceloni.cat)
En cas necessari, els usuaris hauran d’enviar un arxiu amb la fotografia
guanyadora en un format adequat per la seva impressió.

9. Acceptació de les bases:
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases. L’organització
es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns davant de qualsevol qüestió no
prevista.

