1a Edició del Concurs d’InstagramBookface de Sant Jordi
2019
La Biblioteca Salvador Raurich de Begur, la Biblioteca Municipal de Pals, la Biblioteca Municipal de Montras, l’Àrea de Joventut de Pals, l’Àrea de Joventut de Vall-llobrega i l’Àrea de Joventut de Mont-ras
organitzen el primer Concurs “Bookface de Sant Jordi. Fusiona’t amb un llibre”.

El concurs consisteix a publicar fotografies que integrin llibres i elements reals.
1.- Requisits dels participants i de presentació de fotografies
1. Publicar una fotografia que integri un llibre/llibres i un element/elements real.
2. Etiquetar la fotografia amb una de les següents
#bookfacemontras #bookfacepals o #bookfacevallllobrega.

etiquetes:

#bookfacebegur

3. Cada fotografia ha d’anar vinculada a un municipi amb l’etiqueta corresponent.
4. No hi ha limitació de publicació de fotografies per participant.
5. Es pot participar a tots els pobles que es vulgui.
6. El concurs s’inicia l’15 de març del 2019 fins al 10 d’abril de 2019.
7. Pot participar qualsevol persona major de 12 anys.
8. El perfil de l’usuari a Instagram ha de ser públic. En cas de ser un perfil privat, veure punt
4.2.
9. Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les
imatges és recomanable seguir un dels següents comptes d’Instagram: @biblioteca_begur,
@joventutmont-ras, @palsjove, @biblioteca_pals o @biblioteca_mont_ras i mencionar-lo a
la publicació participant al concurs.
10. Les fotografies hauran de ser originals de la persona que les envia i fetes amb un dispositiu
mòbil.
11. La participació al concurs és gratuïta.

2.- Ús de les imatges i ús de les dades
1. Les imatges participants al concurs poden ser publicades a les web i xarxes socials dels
ajuntaments organitzadors.
2. L’autor de la fotografia guanyadora de cada municipi cedeix a l’organització la potestat d’ús,
difusió, publicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals.
3. 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/es NO s’incorporaran a cap
fitxer dels ajuntaments organitzadors.

3.- Premis i Jurat
1. Es lliuraran 4 premis:
a. Begur: Val de 50€ d’Amazon.
b. Mont-ras: Val de 50 € d’Amazon.
c. Pals: Val de 50 € d’Amazon.
d. Vall-llobrega: Val de 50 € d’Amazon.
2. El jurat el formen les responsables de les biblioteques de Begur, Pals, Mont-ras i les
tècniques de Joventut de Pals, Mont-ras i Vall-llobrega.
3. Es valorarà la originalitat i la estètica de la fotografia així com el nombre de likes a Instagram.
4. La decisió del jurat és definitiva i, si aquest ho considera oportú, podrà declarar el concurs
desert a algun o a tots els municipis participants.
5. El guanyador/a serà contactat/da a través d’un missatge a la seva fotografia. El resultat es
publicarà a les webs i xarxes socials municipals i als diferents canals d’informació dels
Ajuntaments de Begur, Mont-ras, Pals i Vall-llobrega.
6. Les persones guanyadores (o persona en qui deleguin) han de recollir el premi el dia i hora
indicat, No s’enviarà per correu.
7. En el cas que el/la guanyador/a, un cop fet públic el veredicte als canals indicats, no
contactés amb l’organització en un termini màxim de 48h, no podrà optar al premi. En aquest
cas, es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge més votada pel jurat.
8. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas es podrà canviar el
premi per diners o qualsevol altre opció o compensació.

4.- Informació addicional
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic (sistema informàtic,
servidor, error en correus electrònics,...).
2. L’organització no es fa responsable que el sistema d’etiquetes d’Instagram pugui tenir algun
funcionament irregular o que alguna publicació no hi aparegui per problemes propis de la
xarxa. Recomanem, pel cas de participants amb perfil privat, enviïn un correu electrònic a
bookfacesantjordi@gmail.com (abans de finalitzar el concurs).
3. Els participants són els únics responsables de les imatges penjades. L’organització del
concurs no acceptarà i podrà rebutjar aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat o
que el seu contingut no sigui adequat.
4. L’organització no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu
compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors.
5. Els participants, autors de les seves fotografies, hauran de comptar amb l’autorització de les
persones que puguin aparèixer a les fotografies publicades. L’organització no es
responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com
a motiu del present concurs.

5.- Acceptació de les bases
La participació en el concurs, amb la publicació d’imatges a Instagram amb les etiquetes
#bookfacebegur #bookfacemontras #bookfacepals o #bookfacevallllobrega, significa l’acceptació

d’aquestes
bases
i
les
condicions
d’Instagram
que
es
poden
http://instagram.com/legal/terms ; així com l’acceptació del dictamen del jurat.
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