III Concurs de fotografies “El Nadal a Les Borges del Camp”
1. Temàtica
L’objectiu del concurs és triar les millors fotos de les festes nadalenques de Les Borges
del Camp, per això, les fotografies han d’estar relacionades amb els actes festius de
Nadal del 2017 a Les Borges del Camp.
2. Participació
Per participar en el concurs cal ser seguidor del compte Instagram @lesborgesdelcamp
i etiquetar les fotografies amb #nadallesborges17. Cada participant pot pujar tantes
imatges com vulgui mitjançant el seu usuari en perfil públic dins de les dates
establertes en el concurs, i sempre seguint la temàtica del mateix, responsabilitzant-se
totalment de que no existeix drets de terceres en les fotos presentades.
3. Termini
En el concurs seran vàlides les fotografies que es pengin a Instagram de l’1 de
desembre de 2017 al 8 de gener de 2018.
4. Premis


Primer premi: 100 €



Segon premi: 60 €



Tercer premi: 40 €

5. Veredicte
El veredicte del jurat es comunicarà en el transcurs de la Festa Major de Sant Antoni
(19, 20 i 21 de gener) i es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Les Borges del
Camp i a les xarxes socials.
6. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
7. Addicional


La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin, així com l’acceptació

de

totes

les

condicions

d’Instagram.

Les

podeu

consultar

a

http://instagram.com/legal/terms/.


No s’acceptaran fotografies amb continguts contraris al dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre
amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent. L’ Ajuntament de Les
Borges del Camp es reserva el dret de desqualificar les imatges que es
considerin inoportunes.



Els autors de les fotografies cedeixen a l’Ajuntament Les Borges del Camp els
drets de propietat intel·lectual sobre els treballs presentats.



Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.

No oblideu fotografiar cada instant del #nadallesborges17

