
BASES DEL CONCURS

Il·luminació nadalenca: fotografies realitzades en diferents elements decoratius de la ciutat i en
activitats festives
Parc de les il·lusions: fotografies realitzades en l'acte de l'entrega de cartes
Cavalcada: fotografies realitzades durant la Cavalcada de Reis del dia 5 de gener de 2022

1. El concurs fotogràfic consisteix en la publicació de fotografies preses durant les festes
nadalenques a Sant Joan Despí amb l'etiqueta #SOCNADALSJD a la xarxa social Instagram.

2. Per poder participar-hi s'haurà de tenir un compte a la xarxa social d'Instagram en obert i ser
seguidor de l'Instagram de l'Ajuntament de Sant Joan Despí @AjuntamentSantJoanDespí

3. Poden participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques a partir de 16 anys. En
cas que el premi recaigui en una persona menor de 18 anys, el premi l'haurà de recollir el seu
pare/mare/tutor/tutora.  

4. El concurs començarà el 18 de desembre de 2021 i acabarà el 7 de gener de 2022.

5. 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 s'ajustin algunes d'aquestes temàtiques
relacionades amb el Nadal a Sant Joan Despí:

PREMIS

Hi haurà 10 premis a les 10 millors fotografies:

El premi consisteix en un dinar o sopar en un restaurant de Sant Joan Despí (es podrà escollir entre
diferents establiments de restauració de la ciutat), per un valor màxim de 100€. 

Es farà entrega d'un val de 100€, les persones guanyadores del concurs es posaran directament en
contacte amb l'establiment col·laborador per fer la corresponent reserva, mencionant que son
guanyadors d'aquest concurs. 

 

   

CONCURS INSTAGRAM
#SOCNADALSJD

L’Ajuntament de Sant Joan Despí  convoca el Concurs d’Instagram de Nadal amb motiu de les festes
nadalenques. 
Es pot participar a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #SOCNADALSJD

https://www.instagram.com/girona_cat/


Un jurat format per professionals del món de la fotografia i de les xarxes socials valorarà les
imatges atenent als següents criteris:

 • Valor artístic intrínsec (originalitat, estètica, incorporació d’aspectes innovadors...)
 • La qualitat de la fotografia
 • La representativitat de les festes nadalenques, també els seus aspectes insòlits així com els
elements decoratius de la ciutat.

COMUNICACIÓ DELS PREMIS

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.

ÚS DE LES IMATGES

L’acceptació del premi 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 comunicació, informació i difusió de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, 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 #SOCNADALSJD significa l'acceptació
d'aquestes bases.

   

CONCURS INSTAGRAM
#SOCNADALSJD


