
                                                             

CONCURS A INSTAGRAM DE LA SETMANA DE LA GENT GRAN 2019

Et proposem participar al tercer concurs a Instagram de la Setmana de la Gent Gran, del 30 d’abril al 10 
de maig de 2019 amb l’etiqueta #setmanagentgranSJD19. És una iniciativa oberta a totes aquelles 
persones aficionades a aquesta xarxa social . En el decurs de la setmana posterior a la Setmana de la 
Gent Gran, se seleccionaran les fotos finalistes que es notificarà per missatge privat als finalistes

BASES DEL CONCURS 

 Pe r  participar cal tenir compte a la xarxa social d’Instagram,ser seguidor de
l’instagram de l’ajuntament de Sant Joan Despí, @Ajuntamentsantjoandespi i
tenir el compte obert.

 Entraran al  concurs totes aquelles fotos publicades del 30 d'abril al 10 de maig
amb la temàtica de la Setmana de la Gent Gran 2019 incloent el hashtag
#SetmanaGentGranSJD19. 

  El concurs és obert a totes les persones majors de 65 anys o pensionistes majors
de 55 anys. 

  Es podran publicar tantes fotos com es vulgui, sempre que estiguin relacionades
amb l’edició de la Setmana de la Gent Gran 2019.

 Les fotos publicades  poden haver estat retocades amb qualsevol filtre d’Instagram.

  La setmana del 20 de maig el jurat, format per persones vinculades a la fotografia i
xarxes socials,  escollirà les 3 fotografies finalistes.

 Guanyarà el concurs la fotografia que obtingui més likes en el seu perfil.

 El premi per a la fotografia guanyadora serà d’una  càmera fotogràfica i els
finalistes guanyaran dues entrades per qualsevol espectacle de la temporada de
TeatreDespí 

  Un cop s’hagi notificat els finalistes , els premis seran lliurats el dia 5 de juny en el
Centre Martí i Pol dins de la Cloenda dels tallers de la Gent Gran curs 2018-
2019,on es dirà qui és el guanyador.

  Els noms i les fotografies dels finalistes i guanyadora es faran públics als perfil
d'Instagram, Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

  Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies
presentades a concurs a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a publicar-les al
web o a les xarxes socials. 

  Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles
fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu
propi criteri.

  Qui participi en aquest concurs es pressuposa que accepta aquestes bases i la
normativa d’ús d’Instagram.


