CONCURS FOTOGRÀFIC A LES XARXES SOCIALS DE LA
7a FIRA DEL VI I DEL CAVA DE VALLIRANA
BASES
1. L’Ajuntament de Vallirana convoca aquest Concurs Fotogràfic a les Xarxes socials en el
marc de la 7a Fira del Vi i del Cava de Vallirana. L’Oficina de Turisme és la responsable de
promocionar i dinamitzar el concurs.
2. La difusió d’aquest concurs es farà a través dels comptes de Facebook
(https://www.facebook.com/turismevallirana/) i Twitter de Turisme de Vallirana
(https://twitter.com/ValliranaT).
3. Entraran a concurs totes aquelles fotografies que portin un títol i que siguin publicades a
través de les xarxes de Facebook, Twitter i Instagram i que siguin etiquetades amb el
hashtag #firavivallirana18
4. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la Fira del Vi i del Cava 2018. Els
participants compartiran les seves imatges de les diferents activitats, productes, cellers,
tapes, concerts, etc., o qualsevol altra instantània, sempre que estigui relacionada amb la
Fira.
5. Les fotografies no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Les fotos han de
ser inèdites i autèntiques.
6. Les fotografies que tinguin contingut obscè, sexualment explícit, violent o ofensiu seran
excloses del concurs.
7. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es
desitgi: totes entraran en el concurs.
8. El concurs comença el 15 de juny de 2018 a les 19 h i acaba el 17 de juny a les 00 h.
9. La millor fotografia de la Fira de Vi i del Cava a Vallirana 2018 serà obsequiada amb un lot
de productes de la Fira.
10. El nom de la persona guanyadora es publicarà a les xarxes socials dels organitzadors. La
persona guanyadora haurà d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al
correu oficinaturisme@vallirana.cat abans del lliurament del premi.
11. La participació al concurs és gratuïta.
12. El jurat estarà format pels membres de l’organització de la Fira del Vi i del Cava 2018. El
veredicte amb el nom del guanyador/a, es farà públic a les xarxes socials el dia 22 de juny.
13. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases,
especialment la facultat –si ho consideren justificat– de declarar desert qualsevol premi.

Ús de les imatges i de les dades
1. Les imatges publicades amb l’etiqueta #firavivallirana18 seran públiques a les xarxes
socials dels organitzadors.
2. Se cediran tots els drets de propietat de les imatges que participin en el concurs i
s’autoritzarà l’Ajuntament de Vallirana que en faci ús, les pugui reproduir, mostrar i presentar
públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, internet, xarxes).
3. Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del
copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets
d’imatge. Han de tenir les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin
aparèixer. Així, l’Ajuntament de Vallirana queda eximit de qualsevol conflicte de publicació de
l’obra.
4. La publicació d’imatges amb l’etiqueta #firavivallirana18 significa l’acceptació d’aquestes
bases.
5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades de la persona guanyadora no s’incorporaran a
cap fitxer de l’Ajuntament de Vallirana.
Addicional
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu
electrònic que pugui produir-se.
2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions de Twitter,
Facebook i Instagram.
Per a més informació contacteu amb l’Oficina de Turisme a oficinaturisme@vallirana.cat o al tel.
672462426.

