Ajuntament de Clariana de Cardener

III Concurs de fotografia #descobrimclariana
A Clariana de Cardener tornem a fer concurs d’Instagram!
DEL 15 D’OCTUBRE AL 25 DE NOVEMBRE DE 2016

Instagramer clarianenc!
Fes tantes fotografies com vulguis de CLARIANA DE CARDENER i penja-les a Instagram amb l’etiqueta
#descobrimclariana del 15 d’ Octubre al 25 de Novembre.

El dia

27 de novembre de 2016 un jurat valorarà totes les fotos i escollirà la foto guanyadora.

El premi del tercer concurs d’Instagram de Clariana de Cardener serà una tablet.
BASES DEL CONCURS
1. Per participar cal penjar les fotografies a Internet mitjançant l’aplicació mòbil Instagram entre el
15 d’octubre al 25 de novembre de 2016, dates d'inici i de finalització, respectivament.
2. El concurs està obert a persones de totes les edats, empadronades al municipi de Clariana de
Cardener.
3. Els participants s’hauran d’apuntar a l’Ajuntament de Clariana de Cardener, via correu electrònic
( ajuntament@clarianacardener.ddl.net ) o trucant al 973 48 22 04 dins l’horari d’atenció al
públic. Les dades a aportar són: nom i cognoms, usuari d’Instagram, e-mail i telèfon de contacte.
4. Cada concursant pot participar-hi amb tantes fotografies com desitgi sempre i quan tinguin
relació amb la vida diària, la gent, el patrimoni cultural o l’entorn natural del municipi de Clariana
de Cardener. Cal indicar el lloc de presa de la fotografia, una curta descripció i identificar-la amb
l’etiqueta/hashtag #descobrimclariana. Es pot utilitzar qualsevol dels filtres d'Instagram.

5. El perfil d’Instagram del concursant ha de ser públic perquè es pugui visualitzar les
imatges presentades al concurs.
6. El 27 de novembre s’entregaran les fotografies participats a un jurat sense especificar-ne
l’autoria, i aquest n’escollirà la fotografia guanyadora en funció del seu valor artístic i temàtic. El
jurat serà escollit per la Regidoria de Joventut de Clariana de Cardener i estarà format per un
mínim de dues persones amb coneixements de fotografia.
7. Un cop elegida la fotografia guanyadora, l’ajuntament es posarà en contacte amb l’autor/a
d’aquesta i procedirà a lliurar-li el premi.
8. Es farà saber el guanyador amb la publicació de la fotografia a la web de l’ajuntament i a
Instagram, http://www.clarianadecardener.cat
9. Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies presentades a
l’ajuntament de Clariana de Cardener, perquè les puguin utilitzar i fer-ne difusió segons
necessitat. Sempre se’n reconeixerà l’autor, amb la identificació del seu nom a cada imatge, a no
ser que es demani expressament que no hi figuri. En el cas que guanyi un/a menor d’edat, el
pare/mare o tutor/a n’haurà d’autoritzar els drets.
10. L’ajuntament es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades
ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.
11. Participar al concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases i també l'acceptació de la
normativa d'ús d'Instagram.
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