BASES DEL CONCURS DISFRESSAT #CARNAVAL21ULLDECONA
1. OBJECTE.
El concurs fotogràfc CARNAVAL2021ULLDECONA consisteix a publicar fotografes isfressats amb
el hashtag #CARNAVAL21ULLDECONA a la xarxa Instagram i sempre amb les mesures sanitàries
establertes.
2. TERMINI.
El concurs s’iniciarà el ia 5 e febrer e 2021 i fnalitzarà el ia 7 e febrer e 2021. No
s’a metran a concurs ,publicacions més enllà ’aquesta ata.
3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per partcipar en el concurs s’haurà e tenir un compte a Instagram,
amb un perfl ppblic i respectar les con icions ’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/l.
Els partcipants hauran e:
-Realitzar una fotografa isfressats.
-Etquetar la fotografa amb el hashtag #CARNAVAL21ULLDECONA
-Publicar la fotografa al «muro» o «fee » ’Instagram (No a l' història , ja que en 24 h esapareixl.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES.
Els partcipants, pel fet e partcipar, eclaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen
cap contngut ni material obsc,, sexualment explícit, violent, ofensiu, incen iari o ifamatori.
També que han obtngut les autoritzacions e les persones que hi puguin apar,ixer.
5. PREMIS.
Es lliuraran tres premis a ca ascuna les següents categories:
Infantil (de 0 a 12 anysl:
Hi haurà tres premis:1r Premi: 80€, 2n Premi: 50€ i 3r Premi 30 €. Els premis seran vals amb les
següents quanttats per tal e po er comprar als comerços ’Ull econa i barris.
Individual(A partir de 13 anys):
Hi haurà tres premis:1r Premi: 80€ ,2n Premi:50 € i 3r Premi 30 €. Els premis seran vals amb les
següents quanttats per tal e po er comprar a comerços, bars i restaurants, ’Ull econa i barris.
Familiar (Grups de convivència):
Hi haurà tres premis:1r Premi: 120 € 2n Premi: 80 € i 3r Premi: 40€. Els premis seran vals amb les
següents quanttats per tal e po er comprar a comerços, bars i restaurants, ’Ull econa i barris.

Accèssits:
Hi haurà os premis ( e 50 € ca ascunl. Els premis seran vals als comerços, bars i restaurants
’Ull econa i barris.
Els guanya ors/es rebran un val per la quanttat corresponent i po ran comprar la quanttat el val
recollint els tquets e les iferents compres pel mateix import el premi. Des e l’Ajuntament
’Ull econa, un cop presentat els tquets, es realitzarà l’ingrés al npmero e compte el
guanya or/a per l’import el val obsequiat.
6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
Pot partcipar en el concurs qualsevol persona fsica. En el cas e persones e menys e 18 anys, el
fet e partcipar en el concurs implica que tenen el consentment per fer-ho els seus pares o
tutors. La partcipació en el concurs suposa l’acceptació íntegra e totes les bases.
7. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES.
La selecció e les propostes guanya ores es realitzarà el ia 8 e febrer e 2020. Un jurat integrat
per persones vincula es a l’Ajuntament ’Ull econa i enttats ’Ull econa i barris que
s’encarregarà e seleccionar els guanya ors/es els iferents premis.
8. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.
La llista e guanya ors/es es publicarà al web i a les xarxes socials e l’Ajuntament ’Ull econa.
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanya ors/es el concurs.
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els partcipants ce eixen expressament a l’Ajuntament ’Ull econa, amb caràcter ’exclusiva i
sense limitació temporal, els rets ’explotació e la propietat intel·lectual e les propostes que
s’hagin presentat al concurs, e conformitat amb la Llei e propietat intel·lectual vigent, inclosa la
seva explotació a la xarxa ’Internet, així com els rets e propietat in ustrial que es puguin
erivar ’aquesta explotació amb fnalitats promocionals, comercials i o publicitàries.
Aquests rets inclouen, en partcular, el ret e repro ucció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el ret e istribució; el ret e
transformació, inclosa l’a aptació o qualsevol altra mo ifcació, i el ret e comunicació ppblica en
tot tpus e formats i suports presents i futurs, tant gràfcs com au iovisuals i multm, ia, pel mitjà
i el canal que es consi erin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatus i
entorns 2.0.

