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Bases del 7è Concurs fotogràfic de la

FESTA MAJOR DE SOLSONA
a Instagram!
DEL 6 A L’11 DE SETEMBRE DE 2019

Instagramer! Gaudeix de la Festa Major de Solsona i penja les teves fotos de l’edició d’enguany
a Instagram amb l’etiqueta #fmsolsona19 del 6 a l’11 de setembre. Pots guanyar un salt
amb corda elàstica a més de 120 metres d’altura a Bungee.cat i un parell de samarretes
d’enguany dels geganters.

BASES DEL CONCURS

1. Per participar al concurs de la Festa Major a Instagram cal que hi publiquis les teves fotos
amb l’etiqueta (hashtag) #fmsolsona19 entre el 6 i l’11 de setembre de 2019, dates d’inici i
finalització del concurs, respectivament. Tot i que no serà un requisit imprescindible, us
proposem també contribuir a fer més difusió de la festa i de la ciutat amb les etiquetes
#festamajorsolsona, #solsonaturisme #ciutatambcaracter i #425anysciutatSolsona.
2. Un requisit per prendre-hi part és que et facis seguidor/a de @geganters_solsona i de
@solsonaturisme a Instagram, que corresponen als perfils oficials de l’Agrupació de Geganters
de Solsona i de Turisme de l’Ajuntament de Solsona.
3. El concurs està obert a qualsevol persona major de 16 anys.
4. Cada concursant pot publicar tantes fotografies com desitgi a través del seu compte
personal, sempre que siguin de la Festa Major de Solsona de l’any 2019, que s’identifiquin amb
l’etiqueta indicada i que el perfil de l’usuari sigui públic, obert. No es tindran en compte les
fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos i només es tindrà en compte la primera
foto de cada post, en el cas d’agrupar-ne vàries en un sol post, de manera que es recomana
penjar-les d’una en una.
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5. El/la participant reconeix que la foto o les fotos corresponen a la Festa Major de Solsona
d’enguany i que és obra original sense drets de terceres persones.
6. Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres aplicacions.
7. Hi haurà un jurat que seleccionarà les imatges finalistes. Estarà format per membres de
l’Agrupació de Geganters de Solsona i de l’Ajuntament de Solsona, que escolliran les fotos en
funció del seu valor artístic, identificatiu de la festa i genuí.
8. Un cop passada la Festa Major, es publicaran les fotos finalistes als comptes
@solsonaturisme i @geganters_solsona a Instagram per tal que puguin ser votades pels
usuaris de la xarxa social fins al 22 de setembre. Els autors/es de les fotos finalistes hauran de
facilitar la imatge original via correu electrònic, una vegada se’ls ho hagi notificat per Instagram.
D’aquesta manera autoritzen l’Ajuntament de Solsona i l’Agrupació de Geganters a fer-ne ús
per a divulgar la festa.
9. Un cop es li notifiqui el veredicte, la persona guanyadora del concurs haurà de facilitar-nos
les seves dades personals i de contacte per al lliurament del premi.
10. Si després de set dies de la publicació del seu nom, l’instagramer guanyador/a no ha
reclamat el seu premi, el/la nou/va guanyador/a serà l’autor/a de la segona imatge que hagi
rebut més votacions a favor i l'organització quedarà eximida de cap responsabilitat respecte del
primer.
11. Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies presentades a
concurs a l’Ajuntament de Solsona i a l’Agrupació de Geganters de Solsona, perquè les puguin
utilitzar per a promocionar la festa i per a publicar-les a sengles webs i xarxes socials per a la
difusió. Sempre se’n reconeixerà l’autor/a, amb la identificació del seu nom a cada imatge, a no
ser que es demani expressament que no hi figuri. En el cas que guanyi un/a 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, valorat en més de 150 euros, consistirà en un SALT AMB CORDA ELÀSTICA
a BUNGEE.CAT i un parell de samarretes d’enguany dels geganters. Les persones
finalistes seran obsequiades amb un petit lot de productes locals cadascuna. Participar al
concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases i de la normativa d'ús d'Instagram.

