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Concurs de fotografia que es desenvoluparà a través de la plataforma instagram. Les fotografies 

presentades han de ser sobre el tema: ESPORTS, ENSENYA’NS LA TEVA AVENTURA. Per participar-hi cal 

que les fotografies portin l’etiqueta #promopallars2015. 

 

1. DURADA 

 

Aquest concurs començarà quan es donin a conèixer les bases i es podran presentar fotografies fins el 

dimecres 10 de juny.  

 

El concurs pot quedar desert si així ho estima el jurat. 

 

2. FORMA DE PARTICIPACIÓ 

 

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les 

condicions d’aquesta xarxa (https://help.instagram.com/478745558852511). 

 

Els participants hauran de: 

 

• Realitzar una fotografia on el tema central sigui: ESPORTS, ENSENYA’NS LA TEVA AVENTURA 

 

• Posar un títol  a la fotografia i l’etiqueta #promopallars2015  

 

• Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. 

 

• Comprovar que la foto és visible públicament identificant-la a la web 

http://iconosquare.com/tag/promopallars2015 

 

Existeix un límit de 6 fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris 

sobre les fotografies que hi participin. 

 

Totes les fotografies presentades seran penjades al facebook de “La Pobla de Segur, una porta al 

Pirineu” i de “Pobla Jove” per promoure el concurs i fer arribar les fotografies a un públic més ampli. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 

 

L’enviament d’imatges als concurs implica que ha estat feta pel participant i és obra original seva. 

 

4. PREMI 

 

Activitat d’esports d’aventura a escollir (ràfting, caiac inflable o descens de barranc) al Pallars per a dues 

persones. 

 

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

Pot participar qualsevol persona tot i que 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. 
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La publicació d’una imatge amb l’etiqueta esmentada anteriorment implica la cessió dels drets d’autor 

d’aquesta a la organització del concurs. 

 

Cada persona només pot participar amb un usuari. 

 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases. 

 

 

6. COMITÉ ORGANITZADOR I JURAT 

 

Aquest concurs està organitzat l’Ajuntament de La Pobla de Segur dins el marc d’activitats per la Fira 

Promopallars 2015. El jurat el formaran persones especialitzades en el món de la fotografia escollides 

convenientment. 

 

El jurat en la seva deliberació valorarà: 

 

• La representativitat de l’esport en la imatge presentada. 

 

• L’originalitat de la imatge presentada. 

 

7. SELECCIÓ DEL GUANYADOR 

 

L’organització del concurs es posarà en contacte amb el guanyador a través d’un comentari a la 

fotografia guanyadora dins la xarxa instagram i/o mitjançant les vies que consideri oportunes. 

 

El diumenge dia 14 de juny a les 14:00 es farà l’entrega de premi  del concurs a la Carpa de l’Ajuntament 

a la fira del Promopallars. 

 


