CONCURS INSTAGRAM VINOLEUM 2018
BASES PER A LA PARTICIPACIÓ
·Ser seguidor del compte d’Instagram @vinoleumfontrubi
·La imatge ha de ser sense ﬁltres aplicats i amb temà ca relacionada amb els mo us de
la ﬁra: Vi cultura, oleicultura i artesania.
·U litzar el hashtag: #vinoleumfontrubi. Això no exclou que se’n puguin u lizar a més
d’altres relacionats amb l’esdeveniment.
·La par cipació al concurs és gratuïta.
·La imatge no pot contenir cap con ngut ni material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori.
·La imatge ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer.
S’han de tenir en compte els drets d’imatge dels menors d’edat.
·L’organització no es fa responsable de les reclamacions presentades per terceres
persones que hagin pogut veure lesionats els seus drets.
·L’organització ndrà la facultat de rebutjar les fotograﬁes i els missatges que
incompleixin les caracterís ques anteriors, que malme n la imatge del Vinòleum així
com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
·El període de par cipació comença el dia 1 de setembre i acaba el dia 30 del mateix
mes.

JURAT I GUANYADORS/ES
· El jurat el formaran els membres de la comissió del Vinòleum
·Les tres fotograﬁes més votades pel jurat seran les guanyadores.
·El nom dels/les guanyadors/es es faran públics als canals oﬁcials de l’Ajuntament de
Font-rubí, juntament amb el compte d’Instagram esmentat.

PREMIS
1.El primer classiﬁcat podrà seleccionar un dels següents premis:
1.1 Un passi per la cata d’escumosos del món (20 d’octubre) + un passi per la cata de
vins + un passi per la cata d’olis (21 d’octubre).
1.2 Una selecció de productes de la ﬁra amb un valor total de 60 euros.
2.El segon classiﬁcat podrà seleccionar un dels següents premis:
2.1 Un passi per la cata d’escumosos del món (20 d’octubre) + un passi per la
cata d’olis (21 d’octubre).
2.2 Una selecció de productes de la ﬁra amb un valor de 40 euros.
3.El tercer classiﬁcat podrà seleccionar un dels següents premis:
3.1 Un maridatge de vi i formatges a càrrec de Xerigots (caldrà escollir entre el dia 20 i
21).
3.2 Una selecció de productes de la ﬁra amb un valor de 20 euros.

DRETS D’IMATGE
Els drets d’imatge de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor/a i amb
Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes d’Instagram). Tot i això, les
persones que hi par cipin cediran a l’Ajuntament de Font-rubí els drets per u litzar-les (no per
usos comercials), sempre mencionant l’autor de la fotograﬁa.
ÚS DE DADES
·D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap
ﬁtxer de l’Ajuntament de Font-rubí.
·Pujar les fotograﬁes a Instagram amb l’e queta del concurs implica el permís perquè
ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotograﬁa. Els
noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats.

