CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FESTA
MAJOR D’ARBECA A INSTAGRAM
Objecte
El concurs consisteix en la publicació de fotografies a través d’Instagram, durant
la Festa Major d’Arbeca 2019 amb els hashtags #fmarbeca19 i #arbeca.
Termini
Les fotografies s’han de realitzar a Arbeca, entre els dies 14 i 18 d’agost, i amb
elements representatius de la Festa Major. El concurs tindrà vigència fins el dilluns
19 d’agost a les 23:59h.
Forma de participació
-

Els participants hauran de tenir perfil públic i respectar les condicions
d’Instagram.

-

S’ha de ser seguidor dels comptes @ajunt_arbeca i @turismearbeca

-

Les fotografies hauran de tenir un títol, i estar etiquetades amb els
hashtags #fmarbeca19 i #arbeca.

-

No existeix límit de fotografies per participant.

Característiques de les fotografies
-

Els participants declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge: és
una obra original seva, ha estat feta a Arbeca, amb un telèfon mòbil i no
amb càmera fotogràfica.

-

La fotografia ha d’incloure un element diferenciador i identificable de la
Festa Major d’Arbeca.

-

La fotografia no ha de tenir cap contingut ni material obscè, sexualment
explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

-

L’Ajuntament d’Arbeca tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els
missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin
la imatge institucional de l’Ajuntament, així com aquelles que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o

qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Premis
Hi haurà 3 premis:


1r premi: Escapada d’una nit a un bungalow per a 4 persones gentilesa
de Càmping Prades Park, esmorzar per a dues persones, gentilesa de
Nano’s Bar, i un lot de productes de proximitat i descomptes a les botigues
de la Vila.



2n premi: Sessió de fisioteràpia gentilesa de Ramon Codony, esmorzar o
berenar per a una persona gentilesa de la Cafeteria Gabarra, un lot de
productes de proximitat i descomptes per les botigues de la vila.



3r premi: Esmorzar de forquilla per a dues persones gentilesa de
Restaurant la Placeta i un lot de productes de proximitat.

A més a més, les 15 fotografies amb més likes el 31 d’agost de 2019 a les
23:59h obtindran un obsequi gentilesa de la Cooperativa d’Arbeca .

El premi no podrà ser canviat per diners . Si per alguna causa no us és possible
aprofitar el premi s’entendrà que hi renuncieu i l’Ajuntament d’Arbeca i l’Oficina
de Turisme d’Arbeca no us hauran de compensar.
Els premis es podran recollir, un cop s’hagi emès el veredicte del jurat, a
l’Agrobotiga d’Arbeca. En el cas que el guanyador sigui menor de 18 anys, haurà
de recollir el premi acompanyat d’un adult.

Jurat
-

El jurat estarà format per membres designats per l’Ajuntament d’Arbeca
i l’Oficina de Turisme d’Arbeca.

-

El jurat tindrà en compte la qualitat, originalitat i captació de l’essència de
la Festa Major.

-

El jurat es reunirà un cop finalitzada la Festa Major, farà públic el nom
del guanyador a través de la web de l’Ajuntament (www.arbeca.cat) i les
xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), i es posarà en contacte
amb el guanyador amb un missatge a la fotografia escollida.

-

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

-

El premi es pot declarar desert si la qualitat de les fotografies no assoleix
el nivell exigit pel jurat.

Condicions de participació
-

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament del
contingut de la proposta presentada i en seran 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 indemnitat per part de l ‘Ajuntament.

-

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de
reproducció ni cap altre dret de tercers.

-

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les
bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del
jurat. En el supòsit que per motius tècnics desaparegui o s’alteri alguna
aportació a causa del funcionament de les plataformes escollides, no
serà tinguda en compte pel Jurat ni donarà dret a cap rescabalament ni
recompensació de cap mena.

Propietat intel·lectual i industrial
Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són
els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per
reclamacions dels autors originals, i es responsabilitzen de les reclamacions
per drets d’imatge, dret reconegut a l’article 19.1 de la Constitució i regulat per
la Llei 5/1982.
El participant cedeix tots els drets de propietat de les obres presentades i
autoritza expressament a què l’Ajuntament d’Arbeca faci ús, pugui reproduir,
cedir, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles
(pòster, internet, xarxes socials, etc.) per promocionar el concurs o per a
d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de
l’autor, si el tenim, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.

El fet d’utilitzar l’etiqueta #fmarbeca19 i #arbeca implica l’acceptació total
d’aquestes bases.

ORGANITZA:

COL·LABORA
-

Associació Amics de Vilars

-

Càmping Prades Park

-

Celler Vinya els Vilars

-

Cooperativa 3 cadires

-

Embotits Arellano

-

Obrador de la Núria

-

Oli d’Arbeca, Cooperativa d’Arbeca

-

Raig d’Arbeca

-

Ramon Codony Fisioterapeuta

-

Restaurant la Placeta

-

Vivers Pelegrí

-

Botiga Cal Martí

-

Cansaladeria Vidal - Vives

-

Peixateria del Mar

-

Cansaladeria Ca la Maria

-

Celler del Portal

-

Cansaladeria Rosa Mari

-

Pastisseria Pa de Pessic

-

Floristeria Gineste’s

-

Nano’s Bar

-

9 segons

-

Fet a Casa

-

Sabons La Traça

-

Repunt’s 54

-

Forn de Pa Gabarra

-

Pàdel Arbeca

-

Merceria Maite

