CO NCU R S I NSTAGR A M ESPA I ENTI TATS R EU S
Q u è fa r ies a mb d o s p a ms d e co r d a ?
Organitza: Aeroclub de Reus i Penya Barcelonista Baix Camp
BA SES DEL CO NCU R S
O b jecte d el co n cu r s
1.- Fer servir l'enginy i la imaginació a l'igual que les entitats el fan servir en el seu dia
a dia per tirar endavant els seus projectes.
Co m p a r ticip a r - h i
2.- Per participar en el concurs, cal agafar una corda de dos pams i respondre amb
una imatge a la pregunta de Què faries amb dos pams de corda? Un cop feta, cal
publicar-la a la xarxa social Instagram amb l’etiqueta #espaientitatsreus i/o
#dospamsdecorda.
3.- Entraran a concurs, les fotografies etiquetades fins les 20h del dia 26 d'octubre.
4.- Cada concursant podrà participar amb tantes fotografies com desitgi sempre que
aquestes compleixin les característiques del concurs i portin les etiquetes
corresponents.
5.- Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres d'Instagram, en color o en
blanc i negre.
6.- Sens perjudici de les prohibicions legals que corresponguin, el concurs està obert
a qualsevol persona major de 14 anys.
Els p r emis
7.- Hi haurà dos premis, un del jurat i un del públic.
8.- El premi del jurat consistirà en un Vol d’Iniciació de ½ h. de durada per a dues
persones atorgat per l’entitat Aeroclub de Reus. El jurat estarà format per un
representant de l'Aeroclub de Reus, un de la Penya Barcelonista del Baix camp i la
regidora de Participació i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus.
9.- El premi del públic consistirà en una entrada doble per anar a veure un partit de
lliga de la temporada actual que el FC Barcelona disputi al Camp Nou. El premi inclou
el desplaçament a Barcelona que s’haurà de fer amb l’autobús de la Penya
Barcelonista Baix Camp. La fotografia guanyadora, serà la que obtingui més
“M'agrada” al perfil d'Instagram fins les 20h del 30 d'octubre de 2013.
10.- Les imatges guanyadores es publicaran al lloc web www.espaientitatsreus.cat

11.- Els premis no són transferibles a un altra persona o intercanviables pel seu valor
monetari. Queda prohibida la seva comercialització o venda.
12.- Durant el mes de novembre de 2013, l'organització del concurs (Aeroclub de
Reus i Penya Barcelonista del Baix Camp) contactarà amb els guanyadors a través
d'un comentari a les imatges d'Instagram guanyadores, en el que comunicarà el
premi (del jurat o del públic) obtingut per la imatge.
13.- Un cop notificat el nom dels guanyadors segons l’establert a l’apartat anterior,
aquests hauran de facilitar les seves dades personals i de contacte als organitzadors
del concurs per tal que els hi sigui entregat el premi.
14.- Si passats quinze dies després de la publicació dels guanyadors, aquests no han
reclamat el seu premi, el premi repercutirà al segon classificat, i així successivament.
Co n d icio n s a d d icio n a ls
15.- Els participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies presentades al
concurs “Què faries amb dos pams de corda?” que les poden utilitzar per a difondre
el propi concurs i per difusió de la seva entitat.
16.- L'Aeroclub de Reus i la Penya Barcelonista del Baix Camp es reserven el dret de
desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o
inoportunes segons el seu propi criteri.
17.- L'Aeroclub de Reus i la Penya Barcelonista del Baix Camp no es fan responsables
i queden totalment indemnes de les possibles pèrdues de dades i els perjudicis que
aquestes puguin provocar als seus autors per problemes de correu electrònic o per
mal funcionament d'Instagram o Internet.
18.- Participar en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i l'acceptació
de la normativa d'us d'Instagram.

