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Concurs d'Instagram LLeuresport 2018
#lleuresportgeieg
Del 27 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019
L’Ajuntament de Girona (@girona_cat i @esports_gi) convoca el Concurs d’Instagram Lleuresport 2018
#lleuresportgeieg fes-te una foto i guanya una bicicleta, amb motiu de la celebració del parc infantil i
juvenil de Nadal de Girona que organitza des de fa 34 edicions el GEiEG i l’Ajuntament de Girona.
Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #lleuresportgeieg i #lleuresportTEEN.
Cal enviar una foto on es vegi el protagonista participant en alguna de les activitats del
Lleuresport o LLeuresportTeen. Totes les fotografies que s’enviïn participaran en el concurs i el
guanyador s’emportarà una bicicleta gentilesa de El Corte Inglés.
El concurs comença el 27/12 de 2018 a les 10.30 h i acaba el 04/01 de 2018 a les 23:59 h.
El guanyador/a serà contactat a través d’un missatge a la seva fotografia. El nom de la persona
guanyadora també es farà públic als webs i xarxes socials dels organitzadors. La persona
guanyadora haurà d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al
correu xarxessocials@ajgirona.cat
Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es
desitgi, totes entraran en el concurs.
Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). Aquelles fetes amb
càmeres de fotos quedaran automàticament descartades.
La participació al concurs és gratuïta.

Ús de les imatges
1.

Les imatges publicades a Instagram amb les etiquetes #lleuresportgeieg i
#lleuresportTEEN seran públiques al web i les xarxes socials dels organitzadors.

2.

Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona
per a futures campanyes de promoció de la ciutat.

3.

La publicació d’imatges amb les etiquetes #lleuresportgeieg i #lleuresportTEEN
significa l’acceptació d’aquestes bases.

4.

Pujar les fotografies amb les etiquetes #lleuresportgeieg i #lleuresportTEEN implica el permís
perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia. Els
noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de
l’Ajuntament de Girona.
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Premi i jurat
1.

El jurat està format per 1 tècnic del Servei d’Esports i 1 tècnic del servei de Comunicació de
l’Ajuntament de Girona i un responsable del GEiEG.

2.

El jurat emetrà públicament el seu veredicte abans del divendres 18 de gener de 2019.

3.

La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el
guanyador/a no contacta amb l’organització abans de les 15 h del divendres 25 de gener. En
aquest cas, es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més números de vots
pel jurat.

4.

Categoria de premis: Millor Fotografia Original.

5.

El premi serà una bicicleta gentilesa d’ El Corte Inglés i no es podrà canviar per diners.

Addicional
1.

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.

2.

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