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I Concurs a Instagram de la Fira de 
Sant Isidre de Solsona 
 
BASES DEL CONCURS 
 
La regidoria de Turisme de Solsona organitza un concurs a través de les xarxes socials 

Instagram i Facebook per tal d’agrair als seus seguidors el seu suport a les xarxes. Us proposa 

publicar fotos de la Fira de Sant Isidre de Solsona d’enguany amb les etiquetes 

#solsonaturisme i #firasantisidre2015 entre el 14 i el 18 de maig.  

 

Tècnics de l’Ajuntament de Solsona escolliran les millors fotos dins del compte 

@solsonaturisme a Instagram i es publicaran a la pàgina de Facebook de la regidoria de 

Turisme (www.facebook.com/solsonaturisme) per tal que els seguidors puguin votar i compartir 

la seva imatge preferida. Es premiarà la foto que acumuli més “m’agrada” al Facebook. Hi 

col·laboren el restaurant Gran Sol i l’Associació Ithaca de Solsona. 

Són requisits imprescindibles que els participants siguin majors de 16 anys i que segueixin el 

perfil d’Instagram @solsonaturisme. 
 

Tema i dates: 
El tema del concurs serà la Fira de Sant Isidre de Solsona. Les fotos es podran penjar a 

Instagram entre els dies 14 i 18 de maig. Les fotos finalistes es podran votar a través de 

Facebook a partir del 20 i fins al 25 de maig a les 22 h. L’endemà s’anunciarà el nom de la 

persona guanyadora. 

 

Premi:  
La persona concursant que aconsegueixi més vots per a la seva foto dins del perfil 

Facebook/solsonaturisme serà premiada amb un àpat per a dues persones al restaurant Gran 

Sol de Solsona, una visita guiada per a dues persones i un joc Memory sobre la ciutat de 

Solsona  (els premis no podran ser bescanviats en cap cas pel seu valor en metàl·lic). Aquests 

obsequis caducaran en el termini fixat per les empreses col·laboradores, que serà comunicat al 
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beneficiari/ària. 

 

Durant la setmana posterior al concurs, l’Ajuntament de Solsona es posarà en contacte amb la 

persona guanyadora a través d'Instagram mitjançant comentari a la foto seleccionada, i/o per 

les vies al seu abast que consideri oportunes, per notificar el resultat del concurs. En cas que 

resulti impossible contactar amb el/la concursant guanyador/a dins el termini de set dies, 

l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat. 

 

 

CONDICIONS GENERALS 

Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que puguin vulnerar drets personals 

o resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a més, es reserva 

el dret d’eliminar la fotografia, si es considera que vulnera drets personals, resulta ofensiva o 

discriminatòria. 

Així mateix, la regidoria de Turisme de Solsona es reserva el dret de desqualificar les 

fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri. 

La participació en el concurs implica que el/la participant tingui un compte públic a Instagram i 

Facebook que respecti les condicions d’aquestes xarxes. 

Els/les concursants de les fotos finalistes cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies 

perquè la regidoria de Turisme pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i 

publicació que sigui necessari. En el cas dels menors d’edat, el pare/mare o tutor/a 

n’autoritzarà els drets per a utilitzar-les i fer-ne difusió. 

L’acceptació del premi per part de la persona guanyadora suposa donar el consentiment a 

l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional 

relacionat amb aquesta campanya. 

La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra de les bases i la submissió 

expressa de les decisions interpretatives que n’emeti l’Ajuntament de Solsona. 


