
   
 

Concurs Fotogràfic #NadalSJD18 #ReisSJD19 

BASES DEL CONCURS 

1. El concurs fotogràfic consisteix en la publicació de fotografies preses durant les festes 

nadalenques a Sant Joan Despí amb l'etiqueta #NadalSJD18 o bé #ReisSJD19  a la xarxa social 

d'Instagram. 

2. Per poder participar-hi s'haurà de tenir un compte a la xarxa social d'Instagram i ser seguidor 

de l'Instagram de l'Ajuntament de Sant Joan Despí @AjuntamentSantJoanDespí 

 

3. Poden participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques a partir de 13 anys. 

 

4. El concurs començarà el 15 de desembre i acabarà el 7 de gener de 2019. 

 

5. Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del concurs. Se'n poden fer tantes com es 

desitgi, totes entraran en el concurs, sempre que la temàtica estigui relacionada amb el Nadal a 

Sant Joan Despí. 

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

 

7. Premis: S'estableixen DUES categories: 

 

A la millor foto: valorant la composició, tècnica i context. 

A la foto més original: valorant la creativitat de la fotografia. 

 

Cada categoria guanyarà unes ulleres de realitat virtual 3D 

 

Hi haurà un jurat, que valorarà les següents premisses: 

• La qualitat de la fotografia 

• L'originalitat 

•  La representativitat de les festes nadalenques, també els seus aspectes insòlits 

 

8. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i a les xarxes socials. 

 

9.  Els guanyadors seran contactats a través d'un missatge a la seva fotografia a través de la xarxa 

social d'Instagram. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de Facebook i 

Twitter de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 

10.  Els participants autoritzen 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. A més, els 

participants accepten que per la mera participació en aquest concurs, cedeixen 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 d'explotar-les en qualsevol format, suport i modalitat 

d'explotació. 

 

11. La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #NadalSJD18 i #ReisSJD19 significa 

l'acceptació d'aquestes bases. 


