Concurs Instagram
#EsportiNaturaBanyoles

Esport i conservació de la natura a l'estany de Banyoles
Concurs sobre la conciliació entre la practica esportiva i la conservació de la natura a l'Estany de Banyoles.
Capta amb una fotografia la vida natural a l'Estany durant la teva pràctica esportiva habitual o durant les
competicions esportives. El dissabte 24 es celebra el Festival de Dragonboat i el diumenge la travessia curta
de l’Estany al Club Natació Banyoles.

BASES GENERALS DEL CONCURS
1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones que pugin fotografies a Instagram amb el
hashtag #EsportiNaturaBanyoles
2. El concurs començarà el 24 d'octubre i acabarà el 26 d'octubre de 2015.
3. Les fotografies hauran d’estar fetes i pujades en el període del concurs.
4. La participació al concurs és gratuïta.

PREMIS I JURAT
1. El jurat estarà̀ format per personal especialitzat en fotografia, per un membre representant de
l'Escola de Natura de Banyoles i per un representant de Limnos.
2. Es valorarà, la qualitat de la imatge i el seu tractament amb Instagram, l’originalitat de la fotografia,
l’eslogan de l’etiqueta, la promoció que es faci de l'esport i de la conservació de la natura. Si a judici
del jurat no s’hagués presentat imatges amb qualitat suficient, el concurs podria quedar desert.
3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si els/les
guanyadors/es no contacten amb l’organització abans de les 21:00h del 29 d'octubre. En aquest cas,
es seleccionarà com a guanyador/a la següent imatge amb vots del jurat.
4. Els/les guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. El nom del
guanyador/a es farà públic als comptes de Facebook i Twitter de les entitats promotores. Els/les
guanyadors/es hauran de posar-se en contacte amb l’organització al correu electrònic

info@limnos.org.
5. Llista de premis:
- Primer: Un val de regal per valor de 75 euros en una llibreria.
- Segon: Un val de regal de 35 euros en una llibreria.
- A la millora imatge esportiva: Un val de regal de 30 euros en una llibreria.
- A la millor imatge ambiental: Un val de regal de 30 euros en una llibreria.

ÚS DE LES IMATGES I LES DADES
1. Les imatges publicades a Instagram amb #EsportiNaturaBanyoles seran públiques tant a les webs de
les entitats promotores com a les seves xarxes socials.
2. Pujar les fotografies a Instagram amb #EsportiNaturaBanyoles implica el permís perquè ens posem
en contacte amb els guanyadors/es a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels
guanyadors/es també es farà públic als canals indicats prèviament.

ADICIONAL
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online informàtic,
servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui
produir-se.
2. La publicació d’imatges a Instagram amb el hashtag #EsportiNaturaBanyoles significa l’acceptació
de: aquestes bases, les condicions d’Instagram (que poden consultar-se a:
http://instagram.com/legal/terms/), i la decisió inapel·lable del jurat.

