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BASES 

PARTICIPANTS 

Tothom que ho desitgi, a través de la xarxa social mòbil Instagram, en la qual podran participar 
totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases. 

TEMA 

Actes de la 124ena Festa de Sant Antoni Abat,  que es cel·lebrarà el dia 22.01.2017 a Ripollet.  
Tota fotografia que s’observi que no s’ha fet a la diada, no serà admesa al concurs. 

OBRES. 

Cada autor podrà pujar fins a un màxim de 10 fotografies.  

Totes les imatges hauran d’estar fetes amb dispositius mòbils. 

Les fotografies, es pujaran a Instagram abans de les 24:00 h del dia 29/01/2017. 

No s'acceptaran fotografies etiquetades fora de la data establerta 

Els autors que presentin obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i 
manifestant que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles. 

MIDES 

Lliures 

IDENTIFICACIÓ 

Per concursar: 

- Els autors que participin hauran de ser seguidors de @afocer 

- Els usuaris hauran d’etiquetar la seva fotografia amb el “hashtag”  #santantoni17_afocer, i 
sempre fent esment al primer comentari o títol a: @afocer. 

-És imprescindible que el perfil del participant sigui públic. 
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PREMIS   

Un únic premi : 

Cap de Setmana per 2 persones  a allotjaments rural. (Valorat en 100 €) 

Es demanarà a l’autor  premiat la imatge original. 

VEREDICTE: 

El veredicte es realitzarà el dia 11.02.17, a la Sala d’Actes del Centre Cultural de Ripollet a les 
18:00 h. 

JURAT: 

Format per tres persones de reconegut prestigi fotogràfic  

LLIURAMENT DE PREMI 

L’acte del lliurament del premi es farà el mateix dia 11.02, un cop finalitzat el veredicte. 

NOTES: 

- La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte en Instagram i que 
respecti les bases editades per aquest concurs i les condicions d'aquesta xarxa 
http://instagram.com/legal/terms/ 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram, que els 
continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la 
resta d'usuaris d’Instagram i altres xarxes socials 

La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes 
d’Instagram. 

 

 


