LES GAVARRES DE PALAMÓS
BASES CONCURS FOTOGRAFIA INSTAGRAM 2018

#gavarrespalamos
Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós us animem a participar al 6è concurs
d'Instagram "Les Gavarres de Palamós"
BASES DEL CONCURS:


Es valorarà que les fotografies transmetin la l'essència de les Gavarres de Palamós. També
es valorarà positivament la seva tècnica i originalitat.



Per poder participar cal pujar una fotografia a INSTAGRAM amb el hashtag
#gavarrespalamos, així com altres etiquetes que l'usuari vulgui incloure, com ara la de la
nostre galeria fotogràfica #naturapalamos.



És imprescindible que el perfil de l'usuari sigui públic, ja que en cas contrari les
fotografies no es podran veure i, per tant, tampoc es podran valorar.



El concurs s'iniciarà el dia 1 de Maig i finalitzarà el dia 23 de Juny a les 23:59h, coincidint
amb l'equinocci d'estiu. Totes les fotografies penjades fora d'aquest termini no entraran al
concurs.



La participació està oberta a tothom i és gratuïta.



Les fotografies penjades han de ser originals de la persona que les envia. Es valorarà
positivament que el participant indiqui el que li transmet emocionalment la fotografia.



Totes les fotografies han d'estar realitzades al terme municipal de Palamós, indicant el lloc
on han estat preses i han de tenir relació amb el medi natural que envolta el municipi.



Els participants són els únics responsables de les imatges penjades. L'organització
delconcurs no acceptarà aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat, per
contingutsracistes, xenòfobs, discriminatoris, abusius, etc.



El/la guanyador/a serà contactat a través d'un missatge a la seva fotografia. El resultat
espublicarà a la pàgina web de medi ambient, al facebook de l'Ajuntament de Palamós i a
l'Instagram de @naturapalamos

PREMIS I JURAT


El jurat estarà format pel Regidor i tècnics de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palamós. El veredicte del jurat serà inapel·lable i definitiu.



En el cas que el/la guanyador/a, un cop fet públic el veredicte, no contactés
ambl’organització en un termini màxim de 72h, no podrà optar al premi. En aquest cas,
esseleccionarà com a guanyadora la següent imatge més votada pel jurat.



El premi a la millor fotografia serà un bateig de submarinisme per a dues persones durant la
temporada d'estiu 2018 al municipi de Palamós.

DRETS D’EXPLOTACIÓ
L’autor de la fotografia guanyadora, cedeix al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament
dePalamós la potestat d’ús, difusió, distribució, publicació pública, exhibició i reproducció
ambfinalitats promocionals i culturals de la fotografia presentada.
L’organització no es fa responsable de tots aquells problemes tècnics aliens a la seva voluntat.La participació en el concurs amb la publicació d’imatges a Instagram amb el hashtag #gavarrespalamos , significal’acceptació d’aquestes bases i les
condicions d’Instagram que poden consultar-se a: http://instagram.com/legal/terms/

