BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES DE FIPORC A INSTAGRAM
1. Durada i participació.
Participaran en el concurs les fotografies penjades a Instagram, entre les 9
hores del dissabte 15 de febrer i les 18 h del diumenge 16 de febrer de 2020,
amb l'etiqueta #Fiporc2020 i que siguin seguidores del perfil @fiporcriudellots.
Cada persona participant podrà penjar tantes fotografies com desitgi.
2. Sobre les fotografies.
Les fotografies han de ser originals i fetes amb el dispositiu mòbil durant el
període del concurs. No s'acceptaran les que siguin capturades amb càmera
digital.
3. Ús de les imatges.
Les imatges publicades a Instagram amb l'etiqueta #Fiporc2020 podran ser
públicades a la web de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
(www.riudellots.cat), a la web de Fiporc (www.fiporc.cat), així com a les
diferents xarxes socials de l’Ajuntament i de la fira (Facebook, Twitter i
Instagram). Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades
per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en futures campanyes de promoció
de la fira, citant-ne l’autoria.
4. Premi.
Hi haurà un únic premi consistent en un lot de productes relacionats amb la fira
i el municipi de Riudellots de la Selva. El premi no podrà ser canviat per diners.
5. Jurat i veredicte.
El jurat emetrà públicament el seu veredicte a partir del 25 de febrer de 2020 i
estarà integrat pels membres de l’equip de govern d’aquest Ajuntament.
6. Sobre la persona guanyadora.
La persona guanyadora serà contactada a través d'un comentari a la seva
fotografia o d’un missatge privat per Instagram. El nom també es farà públic
als comptes de les xarxes socials de la fira i/o de l’Ajuntament. La persona
guanyadora haurà d’enviar la fotografia original a fiporc@riudellots.cat.
7. Protecció de dades.
Les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, ni de la fira Fiporc.
8. Acceptació de bases i condicions.
La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #Fiporc2020 implica
l'acceptació d'aquestes bases. Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta
#Fiporc2020 implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb la
persona guanyadora a través d'un comentari a la fotografia o d’un missatge
privat. La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes les
condicions d'Instagram que podeu consultar a instagram.com/legal/terms

