
  

Arbúcies, Octubre 2020 

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES D’INSTAGRAM #tardoralmontseny: 

L'Àrea de turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies convoca un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram 

amb l'objectiu de vincular el patrimoni monumental i natural del Parc Natural del Montseny amb el 

municipi d’Arbúcies.   

Condicions 

1. El concurs consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer diversos punts de la 

Vall d’Arbúcies a la tardor, amb l’etiqueta #tardoralmontseny, #valldarbucies i 

@arbucies.montseny  a la xarxa social Instagram. 

2. Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @arbucies.montseny.  

3. És necessari tenir el perfil públic, ja que en cas contrari l’organització no pot visualitzar la 

fotografia. 

4. Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o l’acció 

fotografiada. 

El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #arbucies.montseny implica l’acceptació 

d'aquestes bases. Cada participant tindrà un límit de 10 fotografies per a concursar i no es tindran 

en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. Es pot participar en 

el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases que es presentin 

dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació. 

Termini 

El concurs s’iniciarà el dia 17 d’Octubre i finalitzarà el dia 22 de Novembre del 2020. No s’admetran a 

concurs fotografies publicades més enllà de del dia de finalització del concurs. 

Característiques de les fotografies  

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:  

1. Ha estat feta a la Vall d’Arbúcies.  

2. Conté trets característic dels mesos de tardor.  

3. Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.  

4. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el 

consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. 

5. Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin 

aparèixer. L’Àrea de turisme tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin 

les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

6. Es cedeixen els drets a l’àrea de turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies i agents turístics per a poder 

utilitzar el seu nom i imatge en accions promocionals. 

7. En el cas que es realitzi una exposició-mostra de les fotografies seleccionades, els finalistes hauran 

d’enviar les imatges al correu turisme@ajarbucies.cat 

mailto:turisme@ajarbucies.cat
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Procediment 

El jurat estarà format per membres de l'Àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies i per membres de 

l’Associació fotogràfica d’Arbúcies per escollir les tres imatges finalistes. 

 Les votacions es faran a cegues, donant el nom dels autors de les fotografies un cop resolt el concurs. 

El dia 2 de Desembre es publicaran al compte d'Instagram @arbucies.montseny les tres imatges 

finalistes. 

Premi 

Hi haurà tres premis, 3 cistelles amb lot de productes locals. 

Altres aspectes a tenir en compte 

• A l'hora d'escollir els finalistes es tindrà en compte l'originalitat, la qualitat de la imatge, el seu valor 

estètic i l’adequació dins el marc “LA TARDOR AL MONTSENY”, Vall d’Arbúcies. 

• Les fotografies poden portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un criteri de 

valoració. 

• En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge 

que no aparegui etiquetada, l’organització no se’n farà responsable. 

• L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, 

servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui 

produir-se. 

• Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic i les dates de les 

estades, àpats i visites guiades no es podran canviar. 

 

• Cap participant podrà rebre més d’un dels premis atorgats. 

• L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar 

amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya. 

 La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les 

condicions d’aquesta xarxa. 

• La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge. 

L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les 

tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació. 

• Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat econòmica ni 

lucrativa per part de l'organització. 

• L'organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi per a fer-ne 

difusió. 

• L'organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les segueixin 

utilitzant per al que desitgin. 

• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió 

expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l'organització. 


