Bases de participació

Qui pot participar
Podrà participar qualsevol persona, major de 14 anys, que faci una fotografia de la Festa Major i
la publiqui amb l’etiqueta (hashtag) #Lliçàdefesta i un títol identificatiu a l’aplicació Instagram.
Període de participació
El termini per publicar les imatges serà del 7 a l’11 de setembre (ambdós inclosos). D’entre totes
les fotografies publicades amb l’etiqueta #Lliçàdefesta, que compleixin amb aquestes bases de
participació, s’escolliran 3 fotografies per mitjà de la votació popular a través dels
“m’agrada” (likes) d’Instagram. La data màxima per a la votació popular serà el
diumenge 17 de setembre.
El dilluns 18 setembre es farà públic el veredicte del concurs al web de l’Ajuntament
(www.llicamunt.cat) i a les xarxes socials municipals (Facebook i Twitter).
El tema
La temàtica de les fotografies serà La Festa Major de Lliçà d’Amunt.

Publicació i ús de les fotografies
Les imatges publicades, que compleixin amb aquestes bases, seran difoses a través dels mitjans
de comunicació municipals (Informa’t i web) i de les xarxes socials públiques de l’Ajuntament:
Facebook (http://www.facebook.com/llicamunt) i Twitter (https://twitter.com/llicamunt).

Drets de les imatges
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l'autor, i estaran subjectes a les
normes d’ús de la xarxa social en la que es publiquin (Instagram) Tanmateix, els participants
cedeixen a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt els drets per utilitzar-les (no per usos comercials)
sempre esmentant l'autoria de la fotografia.
Aquesta iniciativa no està patrocinada, avalada ni administrada per Instagram. La participació en
la mateixa allibera a dita xarxa de qualsevol responsabilitat sobre la mateixa.
Criteris per a l’acceptació de fotografies
Les fotografies no poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori. Aquelles imatges que, tot i ser recollides sota el
hashtag anteriorment indicat, no tinguin res a veure amb la temàtica proposada,
seran immediatament desestimades.
Les imatges hauran de fer-se en els espais públics destinats per als actes de
Festa Major.

Els autors/es de les fotografies hauran de vetllar pel respecte, la integritat i la imatge de les
persones que puguin aparèixer.
La participació en aquesta iniciativa implica l’acceptació de les condicions d’Instagram
(http://instagram.com/legal/terms/), que es complementen amb aquestes bases.
Premis del concurs
Només es podrà optar a un premi per persona. En el cas que una mateixa persona publiqui
diverses fotos amb l’etiqueta del concurs, només podrà optar al premi la més votada popularment.
El premis d’aquesta edició són:




Primer.- dues entrades a Port Aventura
Segon.- dues entrades al Parc d'Atraccions del Tibidabo
Tercer.- dues entrades per al proper espectacle del Cicle Muda't.

Els guanyadors/res hauran de publicar a Instagram un mínim d’1 foto i un màxim de 3 en el
moment de gaudir els premis.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs en cas de manca de participació.

