Concurs d’Instagram
41ena Exposició de flors de Banyoles i 5è Gartstròmia

Bases del concurs










Entraran a formar part del concurs tots aquells que pugin fotografies a
Instagram amb les etiquetes #gartstromiabanyoles o #florsbanyoles. El
motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la 5 a Fira Gartstròmia
i Artis per una banda i amb la 41ª edició de la Exposició de flors de
Banyoles per l’altra
La secció #gartstromiabanyoles serà durant el dia 2 de juny, des de les
00.00h i fins les 23.59h del mateix dia
La secció #florsbanyoles començarà el dia 29 de maig a les 00.00h i
acabarà el dia 3 de juny a les 23.59h.
Els noms de perfil a instagram dels guanyadors es faran públics a la web
de http://www.banyolescomerciturisme.cat i a la web de l’Ajuntament
de Banyoles el dijous dia 7 de juny. Els guanyadors hauran de posar-se
en contacte amb l'organització per telèfon al 972 584 821 o bé al correu
info@banyolescomerciturisme.cat enviant la fotografia escollida amb la
major resolució possible.
Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del concurs. Se'n poden
fer tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs.
Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil
(Android/Iphone). No s’acceptaran muntatges fotogràfics.
La participació al concurs és gratuïta.

Ús de les imatges








Les imatges publicades a Instagram amb les etiquetes
#gartstromiabanyoles o #florsbanyoles podran ser utilitzades per
l’Associació Banyoles Comerç i Turisme i per l’Ajuntament de
Banyoles per a futures campanyes de promoció de la ciutat a través de
tots els mitjans de comunicació disponibles.
La publicació d'imatges a Instagram amb les etiquetes
#gartstromiabanyoles o #florsbanyoles significa l'acceptació d'aquestes
bases.
Pujar les fotografies a Instagram amb les etiquetes #gartstromiabanyoles
o #florsbanyoles implica el permís perquè es puguin publicar els noms
dels guanyadors als canals indicats anteriorment.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels
guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Banyoles

Premis i jurat







El jurat estarà format per representants de l’Associació de Comerç i
Turisme i de l’Ajuntament de Banyoles i per un Instagramer reconegut.
El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dijous 7 de juny de 2018.
La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la
seva decisió si el guanyador no contacta amb l'organització abans de les
09h del dimarts 12 de juny. En aquest cas, es seleccionarà com a
guanyadora la següent imatge amb més número de vots pel jurat.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
Els premis consistiran en:
1. Pack gastroromàntic a l'Hotel ca l'Arpa, consistent en un menú
gastronòmic, habitació romàntica i esmorzar
2. Pack d'entrades per a dues persones als espectacles de pagament del
festival (a)phònica

Addicional




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 participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions
d'Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms

