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L’Ajuntament de la Riba convoca el II Concurs d’Instagram en motiu de les Festa Major 
d’Estiu 2018.  
  
BASES DEL CONCURS  
  

Temàtica i duració:  

o Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @turismelariba o 

Entraran a concurs totes les fotografies que continguin l’etiqueta #turismelariba  

o La temàtica de les fotografies ha de ser la Festa Major d’Estiu de la Riba 2018. 

o El concurs començarà el divendres 3 d’agost a les 00.00h i acabarà el dimarts 7 
d’agost a les 21.00h.  

o Només són vàlides fotografies noves, fetes a la Riba durant la Festa Major d’Estiu 
2018 i publicades dins del termini de durada del concurs. No s’admetran fotografies 
publicades fora de termini.  

o Una mateixa persona pot presentar un màxim de 3 fotografies per a cada acte de la 
Festa Major.  

o La participació al concurs és gratuïta.   
  

Premi:  

O La millor fotografia s’emportarà de premi d’un cap de setmana amb un bungalow per a 

dues persones al Càmping Serra de Prades.  

o El premi no es podrà intercanviar per diners.   

o El guanyador/a serà contactat mitjançant d’un missatge a la seva fotografia.   



o   El nom del guanyador/a també es farà públic la pàgina web de l’Ajuntament així com 

a les xarxes socials.  El guanyador/a haurà d’enviar la fotografia original amb una 
resolució mínima de 6,0M (16:9) 3264X1836 al correu ajuntament@riba.cat.  

  

Jurat:  

o El jurat emetrà públicament el seu veredicte el divendres 17 d’agost del 2018. o La 

decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar el veredicte si el 
guanyador/a no contacta amb l’Ajuntament passats 15 dies des de la publicació del 
guanyador/a. En aquest cas, es seleccionarà com a finalista la següent imatge amb 
més números de vots pel jurat.   

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

  

Condicions de participació   

o    Els participants accepten, mitjançant la seva implicació al concurs, que els continguts i 

comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta 
d'usuaris d'Instagram i altres xarxes socials.   

o    Les fotografies poden ser publicades amb comentaris, títols o explicacions, però 

aquest no serà un criteri de valoració.  

o   Per garantir la igualtat de condicions, els finalistes no podran demanar vots als seus 

perfils. Si l'organització considera que no s'ha complert aquest punt, la fotografia serà 
desqualificada i exclosa de la final.  

o   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.  
o   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.  

o La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram 
i que respecti les condicions d’aquesta xarxa. Les podeu consultar a  

   instagram.com/legal/terms.   
o     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.  

 
  

Contingut de l’obra presentada   
o    Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de la Riba del 

contingut de la fotografia presentada i seran responsables davant de tercers.  o Els 

participants han de ser els autors materials de l’obra que envien i comptar amb el 
consentiment de les persones que hi apareguin, amb total indemnitat per part de 
l’Ajuntament de La Riba.  

o Els participants del concurs han de posseir el dret de imatge de les fotografies 
presentades. Es faran responsables de possibles reclamacions de tercers en el cas de 
presentar una fotografia que no sigui pròpia.  

o En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el 
consentiment dels pares o tutors.  

o Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin 
vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. 
L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la 
fotografia.  

  

 



Dret d’ús de les imatges   

o  Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #turismelariba durant el 

termini del concurs seran públiques al web de l’Ajuntament.   

o Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament 
com a arxiu fotogràfic del municipi.  

o 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.  

o Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat 
econòmica ni lucrativa per part de l'organització.  

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

o L'organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs 
les segueixin utilitzant per al que desitgin.  

o La publicació d’imatges amb l’etiqueta #turismelariba significa l’acceptació 
d’aquestes bases.   

  

Protecció de dades   
o    En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la Llei 
34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic l’Ajuntament de La Riba informa que la direcció de correu electrònic i les 
dades personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte de tractament 
únicament i exclusivament amb la finalitat de gestionar aquest concurs.   

  

  

  

  

  

  


