CONCURS D’INSTAGRAM #GASMOTARDS11S
L’associació Motards Independentistes (@motardsindependentistes) convoca
la 1ra edició del Concurs d’Instagram, coincidint amb la VIII Manifestació
Independentista en moto.
El concurs es realitzarà només l’11 de setembre de 2017. Hi podrà participar
tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta
#GasMotards11S.
Objectiu del Concurs
L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la Diada més Motera, la VIII
Manifestació Independentista en moto que organitza l’Associació.
La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que representin la
VIII Manifestació Independentista en Moto.
Bases del Concurs


La participació al concurs és gratuïta.



Entraran a concurs totes les fotografies amb l’etiqueta #GasMotards11S. El
motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la VIII Manifestació
Independentista en Moto, que surt de Vic, passant per El Bruc i arriba a
Barcelona.



Hi haurà 2 premis per les millors fotografies originals.
o La primera imatge premiada serà aquella que tingui més votació
popular, és a dir, amb més “Likes”, en el moment que es tanqui el
concurs; però haurà de complir amb els requisits presents en aquestes
bases.
o La segona imatge premiada serà per vot de la Junta Directiva de
l’Associació, i també haurà de complir amb els requisits.





Per tal de participar al concurs cal:
o

Seguir el compte d’instagram @motardsindependentistes.

o

Mencionar @motardsindependentistes a la publicació i etiquetar-la amb
l’etiqueta #GasMotards11S.

o

La publicació s’ha de fer des del perfil personal de les persones
participants.

o

Cada participant pot presentar tantes fotografies com desitgi. Totes
entraran al concurs.

o

Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil.

o

No podran participar en el concurs aquelles persones membres de la
Junta Directiva en data del concurs.

Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia.
El nom dels guanyadors també es farà públic al web i xarxes socials dels
organitzadors (@motardsindependentistes). Els guanyadors hauran d’enviar

la fotografia original amb la major
imatge@motardsindependentistes.cat .

resolució

possible

al

correu

Calendari i terminis de participació
El concurs comença l’11 de setembre a les 07:00h i acaba el divendres 15 de
setembre a les 23:59h.
Ús de les imatges i les dades
1. Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l’Associació
Motards Independentistes per a futures campanyes de promoció de
l’Associació.
2. Pujar les fotografies amb l'etiqueta #GasMotards11S implica el permís
perquè l’Associació Motards Independentistes es posi en contacte amb el
guanyador a través d'un missatge a la fotografia. El nom del guanyador
també es farà públic als canals indicats anteriorment.
3. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter personal, us informem que les dades del guanyador no
s'incorporarà a cap fitxer de l’Associació Motards Independentistes.
Premis i jurat
1. El jurat està format per la Junta Directiva de l’Associació en el moment del
Concurs. La Junta vetllar per entregar el primer premi a la imatge amb més
votació popular, és a dir, amb més Likes, en el moment que el concurs
finalitzi; i també deliberarà i es farà una votació entre els membres per la
imatge que considerin més bonica.
2. El jurat emetrà públicament el resultat dels guanyadors del concurs el
diumenge 17 de setembre a les 22:00h a través de la seva web i les xarxes
socials corresponents.
3. Els premis constaran d’un lot de marxandatge de l’associació i la quota de
soci/sòcia anual gratuïta pel 2018.
4. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els
es podrà canviar el premi per diners o ser objecte de qualsevol alteració o
compensació a petició de la persona guanyadora.
Informació addicional
1. L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que
incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de
l’Associació o no s’avinguin amb els seus objectius; o aquelles que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.

2. L’Associació Motards Independentistes no es responsabilitza de les
fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram.
Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència,
l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin
a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L’Associació no es
responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol
contingut publicat com a conseqüència del present concurs.
Acceptació de les bases
1. La publicació d'imatges amb
l'acceptació d'aquestes bases.

l'etiqueta

#GasMotards11S

significa

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions
d'Instagram.
Les
podeu
consultar
a:
https://help.instagram.com/478745558852511.

