PRESENTACIÓ DEL CONCURS INSTAGRAM
Turisme del Vendrell (@turismevendrell)
#elvendrellsetmanasanta2017.

convoca

el

Concurs

Instagram

L’objectiu del Concurs és que els ciutadans i turistes puguin participar en una acció
col·lectiva per fomentar la participació i promocionar el municipi arreu del país i fora
de les nostres fronteres.
TEMÀTICA DEL CONCURS
La temàtica del Concurs és lliure. Cal que els usuaris captin amb els mòbils aquells
llocs, moments o situacions que considerin representatius del seu pas pel nostre
municipi (el Vendrell i les seves platges).
COM FUNCIONA
Cal que seguiu les següents indicacions:
•

Feu-vos seguidor del compte @turismevendrell a Instagram.

•

Feu 1 foto utilitzant l’aplicació Instagram. La foto ha d’estar feta dins de l’àrea
geogràfica del Vendrell (cal tenir en compte que només es podrà publicar una
fotografia per usuari).

•

Afegiu-hi la informació de la ubicació (afegint-ho al mapa o anomenant la
ubicació).

•

Comenteu la foto amb el hastash #elvendrellsetmanasanta2017.

•

Etiqueteu la foto amb @turismevendrell.

•

Publiqueu la imatge a Instagram.

BASES GENERALS
Legitimació de la participació
Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física, major de 18 anys, que
compleixi les següents condicions:
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1. Ser seguidor del compte @turismevendrell de Turisme del Vendrell a
Instagram.
2. Fer una foto dins de l’àrea geogràfica del Vendrell utilitzant l’aplicació
Instagram.
3. Publicar la imatge al compte personal de l’usuari.
4. Afegir-hi la informació de la ubicació (afegint-ho al mapa o anomenant la
ubicació).
5. Comentar la foto amb el hashtag del concurs i @turismevendrell.

Termini
El termini de participació del present concurs començarà el 10 d’abril de 2017 i
finalitzarà el 17 d’abril de 2017 (les fotografies penjades abans o després de les dates
nombrades seran eliminades del concurs).

Selecció del guanyador
D’entre totes les fotografies publicades entre el 10 i 17 d’abril (i que segueixin els
requisits de les bases) seran compartides per Turisme del Vendrell el dimarts 18
d’abril. Els usuaris podran votar les fotografies que més els agradi durant 6 dies (18,
19, 20, 21, 22 i 23 d’abril). La més votada amb “m’agrada”, serà la foto guanyadora
dels concurs.
Turisme del Vendrell podrà publicar en el seu lloc web www.elvendrellturistic.com i en
els seus perfils de les xarxes socials les fotografies que cregui convenients per difondre
el Concurs.
El guanyador serà avisat via Instagram, la setmana del 24 d’abril.
CONDICIONS
Els participants assumeixen la responsabilitat d’haver obtingut, si s’escau, els drets
d’imatge de les persones que apareguin fotografiades. Les imatges presentades al
Concurs no poden infringir drets d’autor ni altres drets a tercers.
Les fotografies que incompleixin les bases establertes o que, fins i tot complint-les,
puguin vulnerar els drets personals o resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries
seran desqualificades. Queda reservat a Turisme del Vendrell el dret de denunciar i
demanar l’eliminació de la fotografia.
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Cada participant podrà publicar una fotografia amb el hashtag
#elvendrellsetmanasanta2017. Si un usuari publica més d’una fotografia amb aquest
mateix hashtag, Turisme del Vendrell es guarda el dret a escollir-ne una i eliminar la
resta.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el Concurs, que els
continguts i els comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits
amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials.
PREMI
Dues entrades per realitzar l’Activitat de l’Aula Aquàtica de Masia Blanca (snorkeling)
per a qualsevol cap de setmana del mes de juliol (amb reserva prèvia).
ACCEPTACIO DE LES BASES
La participació en aquest Concurs implica la total acceptació de les bases. Per a
qualsevol
dubte,
envieu
un
missatge
al
correu
electrònic
informacio@elvendrellturistic.com.
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