Concurs fotogràfic d’Instagram
“Vespa asiàtica”

L’Àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany convoca el
primer concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram anomenat “Vespa asiàtica”.
El concurs es durà a terme del 26 de febrer al 18 d’abril, ambdós inclosos. Concurs
tancat.

Objectiu del concurs
L’objectiu del concurs és incentivar a la ciutadania a col·locar trampes per la vespa
asiàtica i fer-ne el seguiment amb el recull de captures.
Fotografies dels guanyadors/es del concurs
Per categories:
-

Trampes per la vespa asiàtica: @calarmengol

-

Captures de la vespa asiàtica: @faigcosetes

Menció especial a @centreelpuig per la seva participació activa i col·laboració en la
campanya.
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BASES
1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Per ser concursant és condició indispensable:
1. Ser seguidor/a de @ccpladelestany
2. Publicar la foto, mencionar el perfil @ccpladelestany i etiquetar-la amb el hashtag
#vespaplaestany
Si teniu un compte privat envieu-nos una captura de pantalla de la publicació per
missatge privat.
3. Publicar la foto a la història del perfil amb la menció a @ccpladelestany i l’etiqueta
#vespaplaestany

2. CATEGORIES
Hi haurà dues categories:
-

Trampes per la vespa asiàtica

-

Captures de la vespa asiàtica

3. CALENDARI I TERMINIS DE PARTICIPACIÓ
Es tindran en compte totes les fotografies etiquetades del 26 de febrer al 18 d’abril,
ambdós inclosos.

4. PROCEDIMENT
El jurat estarà format per tècnics i consellers de l’Àrea de Promoció Territorial del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i pel fotoperiodista Jordi Ribot Puntí – ICONNA. El dia 23
d’abril es publicarà al compte d’Instagram @ccpladelestany la fotografia guanyadora. Es
contactarà amb el guanyador/a per la mateixa xarxa social.

5. PREMIS
1. Hi haurà un premi per cada categoria.
2. Els premis seran un lot de productes gastronòmics de la comarca del Pla de l’Estany
que s’haurà de recollir a la seu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
6. INFORMACIÓ ADDICIONAL
- Només són vàlides les fotografies noves, publicades de les 00:00h del 26 de febrer de
2021 a les 23:59h del 18 d’abril de 2021. No s’admetran fotografies publicades fora
d’aquestes dates.
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- Els participants han de ser els autors materials de l’obra que envien i comptar amb el
consentiment de les persones que hi apareguin.
- Els participants del concurs han de posseir el dret de imatge de les fotografies
presentades. Es faran responsables de possibles reclamacions de tercers en el cas de
presentar una fotografia que no sigui pròpia.
- En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el
consentiment dels pares o tutors.
- Cada participant pot concursar amb tantes imatges com consideri oportú.
- A l'hora d'escollir els guanyadors de les categories es tindrà en compte l'originalitat, la
qualitat de la imatge i el seu valor estètic.
- Les fotografies poden portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un
criteri de valoració.
- En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi
alguna imatge que no aparegui etiquetada, l’organització no se’n farà responsable.
- L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en
línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol
correu electrònic que pugui produir-se.
- La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas el premi es podrà
canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la
persona guanyadora.
- Cap participant podrà rebre més d’un premi.
- L’acceptació del premi per als guanyadors 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.
- Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin
vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades.
L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la
fotografia.
- La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i
que respecti les condicions d’aquesta xarxa.
- La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la
imatge. L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes
i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació.
- Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat
econòmica ni lucrativa per part de l'organització.
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- L'organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi
per a fer-ne difusió.
- L'organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les
segueixin utilitzant per al que desitgin.
- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i
la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï
l'organització.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i
cofinançat en un 50% per l’FSE”
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