
 

BASES CONCURS INSTAGRAM FESTA MAJOR D’ESTIU 2016 

L’ajuntament de Castelldefels (@ajuntamentdecastelldefels) convoca la 1ª edició del Concurs 

d’Instagram Festa Major d’Estiu 

L’objectiu del Concurs és que els ciutadans i visitants de Castelldefels puguin participar en una 

acció col·lectiva i siguin part de la Festa Major d’Estiu 2016. 

TEMÀTICA DEL CONCURS 

La temàtica del Concurs és la Festa Major d’Estiu 2016. Cal que els usuaris captin amb els 

mòbils aquells llocs, moments o situacions que considerin representatius de la Festa Major 

d’Estiu 2016. 

COM FUNCIONA  

Cal que seguiu les següents indicacions:  

• Feu-vos seguidor del compte @ajuntamentdecastelldefels a Instagram. 

• Feu una foto utilitzant l’aplicació Instagram. La foto ha d’estar feta dins del Programa Festa 

Major 2016. 

• Etiqueteu la foto amb el hashtag #FestaMajor16  

• Publiqueu la imatge a Instagram. 

BASES DEL CONCURS 

Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física, que compleixi les següents 

condicions:  

1. Ser seguidor del compte @ajuntamentdecastelldefels de l’Ajuntament de Castelldefels a 

Instagram.  

2. Fer una foto dins de la Festa Major d’estiu 2016, i que estigui relacionada amb ella, utilitzant 

l’aplicació Instagram i etiquetant-la amb el hashtag #FestaMajor16.  Se’n poden fer tantes com 

es desitgi. 

3. Publicar la imatge al compte personal de l’usuari.  

4. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs (dintre de qualsevol de les 

activitats oficials programades). 

5. Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). 

6. La participació al concurs és gratuïta. 

7. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’instagram. Les 

podeu consultar a instagram.com/legal/terms 



 

 

SELECCIÓ DEL GUANYADOR 

D’entre totes les fotografies publicades entre el 13 i 17 d’agost (i que segueixin els requisits de 

les bases), la fotografia que tingui més “likes” serà la guanyadora. En cas d’empat es farà un 

sorteig. 

El guanyador/a serà contactat a través d’un missatge a la seva fotografia. El nom del 

guanyador també es farà públic als webs i xarxes socials dels organitzadors.  

PREMI 

Dos abonaments (de 3 espectacles cadascun) de la programació estable del Teatre Plaza, de la 

temporada d’octubre a desembre 2016.  

ÚS DE LES IMATGES i PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Els participants assumeixen la responsabilitat d’haver obtingut, si s’escau, els drets d’imatge de 

les persones que apareguin fotografiades, sobretot en el cas dels menors. 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 L’Ajuntament de Castelldefels el dret de denunciar i 

demanar l’eliminació de la fotografia. 

Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’ajuntament de 

Castelldefels per futures campanyes de promoció de la ciutat. 

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. 

ADICIONAL 

Queden excloses del dret a optar al premi qualsevol càrrec electe del actual consistori de 

l’Ajuntament de Castelldefels 2016. 

 


