Concurs a l’Instagram per seguir la
Setmana Bio i Benvinguts a Pagès!
#bapsolsones #biosolcar
Del 2 al’11 de juny de 2017
Instagramer! Compareix les teves fotos del Benvinguts a Pagès i
de la Setmana BIO d’enguany! Fes-ne tantes com vulguis i penjales a Instagram amb les etiquetes #biosolcar i #bapsolsones del 2
a l’11 de juny.
Durant la setmana següent es triaran les fotos finalistes i el 25 de juny guanyarà la
foto que acumuli més LIKES d'aquestes finalistes entre les dues xarxes socials —
Facebook i Instagram—.
El premi per al guanyador del I concurs a Instagram de Benvinguts a Pagès i de la
Setmana Bio al Solsonès serà un lot de productes agroalimentaris bio i de
proximitat.
BASES DEL CONCURS

1. Per participar cal que pengis les teves fotos a Instagram amb les etiquetes
(hashtags) #biosolcar i #bapsolsones entre el 2 i l’11 de juny de 2017,
dates d'inici i finalització del concurs, respectivament. En cas que s'utilitzi
una única etiqueta, la foto no es considerarà vàlida. Addicionalment es
recomana

fer

servir

les

etiquetes

#solsonaturisme

#turismesolsonesbio i #benvingutsapages

2. Cal

que

siguis

seguidor

o

seguidora

de

@solsonaturisme

i

de

@turismesolsones a l’Instagram, els quals corresponen als perfils oficials de
la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Solsona i del Patronat Comarcal
de Turisme del Solsonès, respectivament.
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3. El concurs està obert a qualsevol persona major de 16 anys.
4. Cada concursant hi pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre
i quan siguin del Benvinguts a Pagès i de la Setmana Bio del Solsonès
de l'any 2017 i que s'identifiqui amb les dues etiquetes indicades en
l’apartat 1.

5. Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres d'Instagram.
6. Durant la tercera setmana de juny, el jurat escollirà les fotografies finalistes
en funció del seu valor artístic, identificatiu i genuí de l’acció promocional.
Els autors o autores de les cinc fotografies finalistes les hauran de facilitar
via correu electrònic, un cop se'ls hagi notificat per Instagram. El jurat
estarà format per persones de cada entitat organitzativa dels actes.

7. Guanyarà el concurs la fotografia que acumuli més likes de les cinc finalistes
penjades,

sumant-los

dels

tres

perfils

de

Facebook

solsonaturisme,

turismesolsonès i adlsolcar i dels dos persfils de Instagram solsonaturisme i
turismesolsones, fins el dia 25 de juny.

8. Els noms, les fotos finalistes i el guanyador o la guanyadora es faran públics
als perfils de Facebook i Twitter de Adlsolcar, de Turisme Solsonès i de
Solsona Turisme, i també mitjançant un comentari a la imatge seleccionada
a instagram.com/solsonaturisme i instagram.com/turismesolsones.

9. Un cop s'hagi notificat el veredicte, la persona guanyadora haurà de facilitarnos les seves dades personals i de contacte per tal que li sigui lliurat el
premi.

10. Si després de set dies de la publicació del seu nom, l'instagramer
guanyador/a no ha reclamat el seu premi, aquest passarà a l'autor de la
següent foto amb més likes acumulats entre el Facebook i Instagram i
l'organització quedarà eximida de cap responsabilitat respecte al primer, i
així successivament fins a trobar un/a guanyador/a de les fotos finalistes,
per ordre de likes aconseguits.

11. Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies
presentades a concurs a les entitats organitzadores del concurs, perquè les
puguin utilitzar per promocionar el territori i per publicar-les a les seves
webs i xarxes socials per a la difusió de la mateixa. Sempre se'n reconeixerà
l'autor o autora, amb la identificació del seu nom a cada imatge, excepte en
els casos que es demani expressament que no hi figuri. En cas que la
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persona guanyadora sigui menor d'edat, el pare/mare o tutor/a n'autoritzarà
els drets per a utilitzar-les i fer-ne difusió.

12. Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles
fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el
seu propi criteri.

13. El premi pel guanyador o guanyadora serà d’un lot de productes
agroalimentaris bio i de proximitat.

14. Participar al concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases i també
l'acceptació de la normativa d'ús d'Instagram i Facebook.
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