CONCURS A INSTAGRAM DE LA SETMANA DE LA GENT GRAN 2018
Et proposem participar al tercer concurs a Instagram de la Setmana de la Gent Gran, del
19 al 27 de maig de 2018 amb l’etiqueta #setmanagentgransolsona2018. És una
iniciativa oberta a totes aquelles persones aficionades a aquesta xarxa social i a tothom
que estigui interessat a conèixer-la.
En el decurs de la setmana posterior a la Setmana de la Gent Gran, se seleccionaran les
fotos finalistes, que es publicaran a la pàgina d'Instagram de l’Ajuntament de Solsona:
http://www.instagram.com/AjuntamentSolsona/

BASES DEL CONCURS
•
•

Per participar-hi cal penjar les fotos de la Setmana de la Gent Gran del 2018 (del
19 al 27 de maig) amb l’etiqueta #setmanagentgransolsona2018.
El concurs és obert a totes les persones majors de 65 anys o pensionistes majors
de 55 anys.

•

Es podran penjar tantes fotos com es vulgui, sempre que estiguin relacionades
amb l’última edició de la Setmana de la Gent Gran.

•

Les fotos penjades poden haver estat retocades amb qualsevol filtre d’Instagram.

•

Durant la setmana del 28 de maig el jurat, format per un dissenyador/a gràfic/a,
un/a periodista i un/a tècnic dels Serveis Socials, escollirà les cinc fotografies
finalistes.

•

Les fotografies finalistes es publicaran a la pàgina d'Instagram de l’Ajuntament de
Solsona durant la setmana del 4 al 10 de juny per tal que es determini la imatge
guanyadora a través d’una votació popular: tothom que ho vulgui podrà marcar
amb un like les fotografies que més els agradin.

•

Guanyarà el concurs la fotografia que obtingui més likes durant aquesta setmana.

•

Els noms, les imatges finalistes i la guanyadora es faran públics als perfil de
Instagram, Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Solsona.

•

El premi per a la fotografia guanyadora serà dues entrades per fer una visita Tasta
Solsona a càrrec de Solsona Experience.

•

Un cop se li hagi notificat el veredicte, la persona guanyadora haurà de facilitar les
dades personals i de contacte per efectuar l’entrega del premi.

•

Si desprès de set dies de la publicació del seu nom, l’instagramer guanyador/a no
ha reclamat el seu premi, aquest passarà a l’autor/a de la següent foto més votada
i l’organització quedarà eximida de cap responsabilitat respecte al primer, i així,
successivament, fins a trobar un/a guanyador/a de les fotos finalistes, per ordre de
likes aconseguits.

•

Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies
presentades a concurs a l’Ajuntament de Solsona, per a publicar-les al web o a les
xarxes socials.

•

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles
fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu
propi criteri.

•

Qui participi en aquest concurs es pressuposa que accepta aquestes bases i la
normativa d’ús d’Instagram.

