2 Concurs Instagram Festa major de Roda de Ter
BASES DEL CONCURS #Festamajor2021Roda

1. OBJECTE.
El concurs fotogràfic d'Instagram de la festa major de Roda de Ter consisteix a publicar fotografies
de com es viu l’ambient de la festa. Les imatges hauran d'estar etiquetades amb l’etiqueta
#Festamajor2021Roda a la xarxa Instagram.
2. TERMINI.
El concurs s’iniciarà el dia 20 de setembre i finalitzarà el dia 26 de setembre a les 23:59.
No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data i hora.
3. FORMA DE PARTICIPACIÓ.
És imprescindible que el perfil del participant sigui públic (com a mínim, des del dia que es
puja la foto fins l'endemà del veredicte) i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia que tingui relació amb l’ambient de Festa Major
- Etiquetar la fotografia amb el hashtag #Festamajor2021Roda
- Seguir el perfil d'Instagram del grup fotogràfic Roda i Masies @gfroda
No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant.
4. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES.
La selecció de la fotografia guanyadora es farà en l'acte del veredicte del I Ral·li fotogràfic de Roda
el dia 28 de setembre a les 20:00 hores.
El jurat està format per 3 professionals de la fotografia
- Josep Mº Pecci del Grup Fotogràfic Roda.
- Cassandra Cassanovas
- Francesc Valldeoriola

5. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.
L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el perfil a Instagram del
grup fotogràfic Roda @gfroda.

6 . PREMI
- 1 Sessió fotogràfica de la fotògrafa CASSANDRA Estudi Fotogràfic
- 2 Entrades per anar al teatre
- 1 Lot de llibres

7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
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 dels
organitzadors del concurs.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de
tercers.
8. RESERVA DE DRETS
L’ajuntament de Roda de Ter es reserva el dret de reproducció, distribució i comunicació pública de
les fotografies presentades al concurs, amb esment sempre de l’autoria de la foto.
La propietat intel·lectual de les fotografies serà mantinguda en
tot moment per l'autor.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La Comissió Organitzadora resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de participar
en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
10. IMPREVISTOS:
El fet de participar en aquest concurs representa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza: Ajuntament de Roda de Ter
Col·labora: Grup Fotogràfic Roda i Masies (GFRM)

