
A la millor foto: valorada pel jurat
A la foto més original: valorada pel jurat

L’Ajuntament de Sant Joan Despí convoca el Concurs d’Instagram de Festa Major 2022.

Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta
#FestaMajorSJD22

El concurs fotogràfic 'Festa Major de Sant Joan Despí' consisteix en la publicació de
fotografies preses durant la celebració de la Festa Major 2022  a Sant Joan Despí amb
l'etiqueta #FestaMajorSJD22  a la xarxa social Instagram.
 
Per poder participar-hi cal tenir un compte a la xarxa social Instagram i ser seguidor/a de
l'Instagram de l'Ajuntament de Sant Joan Despí @AjuntamentSantJoanDespí
 
Hi poden participar les persones físiques a partir de 14 anys. 

El concurs començarà el 16 de juny i acabarà el 26 de juny a les 23.59h.

Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del concurs. Se'n poden fer tantes com es
desitgi, totes entraran en el concurs, sempre que la temàtica estigui relacionada amb la Festa
Major de Sant Joan Despí 2022. 

Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone)

PREMIS
 S'estableixen dues categories:

La persona guanyadora en cada categoria obtindrà un abonament de 10 banys per a la
temporada d'estiu a les piscines recreatives Fontsanta.

En cap cas es podrà substituir el valor del premi pel seu valor financer o per un altre premi. 
L'organització no és responsable de la utilització o no utilització dels premis per part dels
guanyadors. 
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El jurat estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i de les xarxes socials, que
valorarà els aspectes següents: 

• La qualitat de la fotografia 
• L'originalitat
• La representativitat de les Festa Major

GUANYADORS

Les persones guanyadores seran contactades mitjançant un missatge a la seva fotografia a través
de la xarxa social Instagram. Els noms de les persones guanyadores també es faran públics als
comptes de Facebook i Twitter de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

El premi es recollirà a les instal·lacions de les piscines d'estiu Fontsanta. 
Per recpllir el premi, les persones guanyadores hauran d'acreditar que tenen més de 18 anys o si
són menors, hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta (caldrà presentar DNI).

El termini màxim de recollida de premis és el 31 de juliol de 2022. En cas que no es reculli el
premi en aquest termini, l’organització considerarà que la persona participant hi renuncia, i el
premi quedarà desert.

ÚS DE LES IMATGES

La publicació de les fotografies suposa l’acceptació de les bases i comporta una cessió gratuïta
dels drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos, entre altres,
materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no
comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor/a de la fotografia.

La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #FestaMajorSJD22 significa l'acceptació
d'aquestes condicions.  
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