BASES DEL CONCURS
INSTAGRAM #11SMALGRAT

—1 Objecte
Aquest concurs es basa en la publicació de fotografies d’activitats de la Diada de
l’11 de setembre que tinguin com a protagonistes persones, entitats i associacions
de Malgrat de Mar. No és indispensable que les fotografies siguin fetes a Malgrat de
Mar.
—2 Termini
S’iniciarà el dia 11 de setembre i es podran publicar fins al dia 13 de setembre,
inclòs. No s’admetran al concurs fotografies publicades anteriorment o
posteriorment.
—3 Forma de participació
Per participar-hi s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i
respectar les condicions d’aquesta xarxa. S’haurà d’utilitzar l’etiqueta #11SMalgrat i
mencionar a l’usuari @ERCMalgrat al comentari de la fotografia.
—4 Característiques de les fotografies
Els participants declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:
• Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.
• No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori.
—5 Premi
El premi consisteix en una visita guiada al Born Centre Cultural i un àpat (dinar o
sopar) per a dues persones. En cap cas es podran canviar els premis per diners. El
premi només serà lliurat presencialment al guanyador mostrant la fotografia original i
un document d’identitat. En cas que el guanyador sigui menor de 18 anys haurà de
recollir el premi acompanyat d’un adult.

—6 Condicions de participació
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 d’ERC Malgrat de Mar.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap
altre dret de tercers.
—7 Jurat
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establertes.
Els membres del jurat són:
Marta Santiago (@martasantiago25)
Xavier Roger (@xaviroger)
Martí Freixas (@mmmartti)
Fina Bernal (@finait)
El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora.
—8 Selecció de la proposta guanyadora
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà la
fotografia guanyadora. El veredicte es publicarà a Instagram, al web d’ERC Malgrat
de Mar i altres xarxes socials d’ERC Malgrat de Mar. ERC Malgrat de Mar es posarà
en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram.
—9 Altres disposicions
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri
d’ERC Malgrat de Mar.

