
Concurs Fotogràfic #30diesenbiciSJD

BASES DEL CONCURS

1. El concurs està obert a persones físiques que tinguin una edat a partir de 13 anys.

2. La data d'inici del concurs és l'1 d'abril a les 00.00 hores i la data de finalització és el 30 d'abril de 2018 a 
les 23.59 hores.

3. Per poder participar en el concurs, cal tenir un compte a la xarxa social Instagram i ser seguidor del perfil 
d'Instagram de l'Ajuntament de Sant Joan Despí @AjuntamentSantJoanDespí i del perfil del 
Departament de Medi Ambient @DespiSostenible 

4. Per concórrer al sorteig, les persones participants hauran de compartir fotografies amb les seves bicicletes
en el seu perfil d'Instagram i amb l'etiqueta #30diesenbiciSJD durant, com a mínim, 5 dies del mes 
d'abril.  

5. Les fotografies que no estiguin etiquetades amb el hashtag #30diesenbiciSJD no comptabilitzaran a 
efectes del concurs.

6. Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone) o amb càmera de 
fotografia.

7. Les persones que compleixin tots els requisits indicats entraran al sorteig de dos premis:
• Bicicleta marca Monty KY 29, roda de 29" i 24 velocitats Acera (3 plats i 8 pinyons)  en talla L 

valorada en  519 €
• Patinet Kota Ninja valorat en  120€

8. El sorteig dels dos premis es farà mitjançant una aplicació i es publicarà a les xarxes socials de 
l'Ajuntament de Sant Joan Despí el 3 de maig. 

9. En el cas que resultés guanyadora una persona exclosa de participació, aquesta perdrà el seu dret a obtenir
el premi assignat i es procedirà a fer el sorteig de nou entre les persones que reuneixin les condicions de 
participació vàlides.

10. L'Ajuntament notificarà el premi a les persones guanyadores mitjançant un missatge directe o un 
comentari al seu compte d'Instagram. 

11. Les persones participants autoritzen a l'Ajuntament de Sant Joan Despí perquè els seus noms i cognoms 
puguin ser reproduïts i publicats a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet. Així mateix, els 
participants accepten, per la sola participació en aquest concurs, de cedir a favor de l'Ajuntament de Sant 
Joan Despí tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les fotografies presentades al concurs 
per tal reproduir-les, utilitzar-les i difondre-les en qualsevol format, suport i modalitat d'explotació.

12. La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #30diesenbiciSJD significa l'acceptació d'aquestes 
bases.


