IV Concurs d’Instagram Fira del Porc #FIPORC2017
18 i 19 de febrer de 2017
1. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un
perfil
públic
i
respectar
les
condicions
d’aquesta
xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies penjades a la
xarxa social INSTAGRAM amb l’etiqueta #Fiporc2017. El motiu de la fotografia
pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la fira del porc (FIPORC 2017) que
organitza l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i INCATIS els propers 18 i 19
de febrer de 2017.
2. El concurs comença el 18 de febrer de 2017 a les 09:30 h i acaba el 19
de febrer de 2017 a les 22.00 h (3 hores després de la finalització oficial de
la Fira).
3. Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la fotografia
guanyadora. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de
Facebook i Twitter de L’Ajuntament de Riudellots de la Selva (@Riudellots), i a
la web municipal (www.riudellots.cat). Els guanyadors hauran de posar-se en
contacte amb l’organització al correu socialmedia@riudellots.cat enviant la
fotografia original amb la màxima resolució possible.
4. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer
tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs.
5. Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).
Aquelles fetes amb càmeres de fotos quedaran automàticament descartades.
6. El premi consisteix en un lot de productes del porc representats a la pròpia
fira del porc
7. El Jurat estarà format per 3 membres de la Comissió del FIPORC,
l’alcaldessa del municipi i el regidor de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
7.1 El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les
fotografies guanyadores.
7.2 Es comunicarà la fotografia guanyadora com a màxim una setmana
després de la finalització del concurs i la organització contactarà amb el
guanyador/a a través d’Instagram i la resta de canals de comunicació i xarxes
socials d’àmbit local titularitat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
8. Es puntuaran les fotografies seguint els següents criteris: 8.1 Originalitat (10
punts)
8.2 Efectes i filtres aplicats a la fotografia (5 punts)

9. La participació al concurs és gratuïta.
10. Les persones participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, amb caràcter d’exclusiu i sense limitació temporal, és a
dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial
universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes
que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els
drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb
finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga
pròpies de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
11. Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el
criteri de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Qualsevol circumstància o
conflicte no previst per aquestes bases el resoldrà l’alcaldessa del municipi
juntament amb el regidor de promoció econòmica i noves tecnologies.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es reserva el dret a modificar, en cas
que sigui necessari, els procediments establerts en aquestes Bases.
12. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació total d’aquestes Bases
per part de tots els participants.

