CAPTURA

L’ESTIU
SANT JULIÀ DE LÒRIA

CONCURS JOVE
DE FOTOGRAFIA
A INSTAGRAM

BASES
I PREMIS

BASES DEL CONCURS
• QUI POT PARTICIPAR? > Els joves de 14 a 29 anys*.

*Si són menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

• DURADA DEL CONCURS > Del dia 2 de juliol al 3 de setembre, a les 24 h, del 2018.
• COM POTS PARTICIPAR? > S’haurà de tenir compte a Instagram i respectar les condicions de la xarxa.
(http://instagram.com/legal/terms/)
• EN QUÈ CONSISTEIX EL CONCURS?
1. Fer una fotografia on es destaquin trets característics dels mesos d’estiu presa a qualsevol punt
de Sant Julià de Lòria. (Ex: ulleres de sol, parasol, tovallola...).
2. Posar un títol a la fotografia.
3. Seguir el perfil d’Instagram @jlauredia
4. Etiquetar la foto amb els hashtags #laurèdiajove i #capturalestiusjl
5. Cada participant podrà pujar a instagram un màxim de 4 fotografies.
• IMPORTANT!
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:
1. Ha estat feta a Sant Julià de Lòria.
2. Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.
3. Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i/o entitats que hi puguin aparèixer.

PREMIS

Les fotos guanyadores seran les que tinguin més “likes”
1a FOTO GUANYADORA: 1 cap de setmana per a dues persones a Ferrariland (Viatges Vilanova).
2a FOTO GUANYADORA: 1 càmera Fujifilm Instax Mini 8 +funda +20 Fotos
3a FOTO GUANYADORA: 1 sopar al restaurant Bare Nostrum per a 2 persones
*En cas que el guanyador sigui menor de 18 anys el premi l’haurà de compartir amb un adult (tutor i/o responsable legal)

+INFO: Àrea de Joventut
Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, tel. 871 700
L’àrea de Joventut del Comú de Sant Julià de Lòria té la facultat de rebutjar i/o denunciar a través de les
xarxes, les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles
que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
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