
 

 

 

 

  

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM 
PER SANT JORDI 

L’àrea de joventut de l’Ajuntament de la Selva del Camp (@joventutlaselva) 
amb la col·laboració de l’Associació de comerciants i empresaris de la Selva 
del Camp, convoca el segon concurs d’Instagram en motiu de la festivitat de 
Sant Jordi.  La participació a aquest concurs suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que 
de les mateixes efectuï l'organització. 

TEMÀTICA I DURACIÓ 

1. Entraran al concurs totes les fotografies que continguin l’etiqueta 
#stjordilaselvajove i que segueixin el perfil públic d’Instagram 
@joventutlaselva. 

2. La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb la festivitat de 
Sant Jordi a la Selva del Camp i en com ho viuen els i les joves. 

3. El concurs començarà el 23 d’abril de 2018 a les 00:00h i acabarà el 23 
d’abril de 2018 a les 23:59h. Per tant, les fotografies hauran d’estar fetes 
entre aquest període temporal. 

4. Podran participar aquells i aquelles joves amb edats compreses entre 14 
i 32 anys. 

5. Una mateixa persona pot presentar tantes fotografies com vulgui. 
6. La participació al concurs és gratuïta. 

PREMI i PUBLICACIÓ DELS RESULTATS 

7. S’establiran dos premis segons dos categories; la originalitat i la tècnica 
(composició, exposició, il·luminació, etc.). El primer classificat de cada 
categoria s’endurà un premi amb vals valorats en 100 euros per comprar 
a qualsevol dels comerços i botigues de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de la Selva del Camp. 

8. Les 12 primeres fotografies seran exposades públicament a algunes de 
les dependències municipals per tal de donar a conèixer les diferents 
obres.  



9. El guanyador o guanyadora serà contactat a través d’Instagram per 
missatge a la seva fotografia i es farà públic a les xarxes socials de 
l’Ajuntament de la Selva del Camp i les específiques de l’àrea de 
joventut. El procés de contacte serà el mateix amb les altres 11 
fotografies que el jurat cregui millors. 

10. Les persones que hagin estat contactades hauran d’enviar les seves 
fotografies a l’adreça de correu joventut@laselvadelcamp.cat amb la 
major resolució possible.  Les fotografies que no s’enviïn abans de 5 
dies naturals a comptar a partir del 23 d’abril no seran exposades.  

11. L’organització es reserva un màxim de 10 dies hàbils per tal de donar el 
veredicte.  

12. Les persones guanyadores dels dos premis hauran de venir 
presencialment al Punt d’Informació Juvenil (de dilluns a divendres de 
les 15:30h a les 19:30h) on se’ls hi farà l’entrega dels vals. 

JURAT 

13. El jurat estarà format per l’equip tècnic d’imatge de Canal Camp, un 
representant de l’Ajuntament i un representat de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de la Selva del Camp. 

14. El veredicte del jurat serà definitiu. Tot i així es reserva el dret a 
modificació si la persona guanyadora, passat 10 dies naturals, no 
contacta amb l’àrea de joventut de l’Ajuntament de la Selva del Camp. 
En aquest cas es seleccionaria com a finalista la següent imatge amb 
més votacions. 

15. La primera fotografia seleccionada i les onze consecutives hauran de ser 
enviades en un període màxim de deu dies naturals per poder optar a 
que siguin exposades.  

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

16. Els participants accepten, mitjançant la seva implicació al concurs, que 
els continguts i comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin 
ser compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram i altres xarxes socials. 

17. La participació al concurs implica l’acceptació de totes les condicions 
d’Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms. 

18. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per 
l’Ajuntament per a futures campanyes de promoció del municipi i com a 
arxiu fotogràfic. Per altra banda,  l’organització es compromet a citar els 
autors o autores de les fotografies utilitzades. 
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CONTINGUTS DE LA FOTOGRAFIA PRESENTADA 

19. Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de la 
Selva del Camp del contingut de la fotografia presentada i seran 
responsables davant de tercers.  

20. També assumeixen que la fotografia el o la participant i és una obra 
original seva, en cas contrari ells són els responsables directes dels 
danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors 
originals, i es responsabilitzen de les reclamacions per drets d’imatge, 
dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982. 

21. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut 
els drets d’imatge de les persones que apareguin a les fotografies, amb 
total indemnitat per part de l’Ajuntament de la Selva del Camp. 

22. L’enviament d’una imatge al concurs no por infringir els drets de 
reproducció ni cap altre dret de tercers.1 

 

                                                           
1 L’àrea de joventut tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin 
les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Catalunya, així com les 
que siguin discriminatòries per raó de naixement, gènere,raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.  



 


