BASES CONCURS FOTOGRÀFIC WINTERPYRFER A Instagram ORGANITZAT
PEL PROJECTE PYRFER
ORGANITZACIÓ:
L'organitzadora d'aquest concurs és l'oficina PYRFER situada a l'Ajuntament de
Campdevànol a la comarca del Ripollès. La finalitat d'aquest concurs és la promoció
de les cinc demarcacions transfrontereres (Lleida, Girona, Barcelona, PirineusOrientals i Ariège) a través de la xarxa social Instagram.




BASES DEL CONCURS:
En el concurs podrà participar qualsevol persona física, que tingui un compte a
Instagram amb un perfil públic i respecti les condicions d'aquesta xarxa.
Per poder optar a el premi de el concurs és necessari:
Realitzar una fotografia on es mostri la foto més hivernal del territori PYRFER.
Publicar la fotografia a Instagram incloent en la descripció el lloc on ha estat presa
amb el #winterpyrfer i etiquetant el compte @poctefapyrfer.
Podran ser fotos fetes directament, amb o sense filtres, o muntatges realitzats en
ordinador i pujats posteriorment.
El nombre de fotografies pujades per cada participant és il·limitat, dins de les dates del
concurs i sempre d'acord amb la temàtica del mateix.
Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i amb els requisits
especificats en aquestes bases podran ser seleccionades.
El concurs és vàlid per a totes les fotografies pujades a Instagram des del 10 de febrer
fins al 10 de març de 2020 (ambdós inclosos).
Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè
l'organització pugui fer servir aquest material per a la promoció en qualsevol canal o
mitjà de comunicació.
Un cop finalitzat el termini, la fotografia guanyadora es triarà mitjançant jurat. El jurat
estarà compost per experts fotògrafs, socis projecte PYRFER i les organitzadores del
concurs.
El guanyador autoritza a que el seu nom d'Instagram i la imatge amb la qual participa
en el concurs siguin publicats a les xarxes socials de l'organització.

El guanyador podrà gaudir de tots els premis que a continuació esmenem i així
poder conèixer part del territori PYRFER contribuint a la mobilitat
transfronterera.
Cada soci del projecte ha ofert:
· Aj. Campdevànol: 2 entrades a la piscina municipal per un dia i una visita
guiada a la Ruta del Ferro i l'Aigua a partir de la seva inauguració.
· Aj. Ripoll:4 entrades a Museu Etnogràfic de Ripoll i visita guiada a la Farga
Palau dins de les visites guiades 2020.
· Aj. Besalú: 2 entrades per a una visita guiada a Besalú (museu obert) seria un
dissabte a les 12h per a 2 persones (fins a la primavera) i vermut a Can Cintet per
a 2 persones.
· Aj. Alins:2 entrades a Museu del ferro d'Alins.
· Aj. Alpens: 1 lot de productes locals.
· Aj. Arles sur Tech: 2 llibres de fotos d'Arles i 4 entrades per visitar a l'Abadia
de Sainte Marie.
La fotografia guanyadora serà publicada al nostre Instagram @poctefapyrfer i el
guanyador serà contactat en els 10 següents dies laborables a la fi del concurs
mitjançant un comentari en la imatge, on s'indicarà una adreça de correu
electrònic per requerir les seves dades, comprovar la veracitat de l'autoria de la
foto i poder enviar el premi.
El guanyador tindrà 10 dies laborables des de l'enviament del comentari per part de
l'organització per efectuar la comunicació. Si transcorreguts aquests 10 dies des que
s'efectua la comunicació no s'obté resposta, s'anul·larà el lliurament.
En el cas que el guanyador no contesti dins d'aquests 10 dies següents a la
comunicació, l'oficina PYRFER es reserva la facultat de nomenar un nou guanyador
seguint el procediment descrit en aquestes bases del concurs winterPYRFER. En cas
que aquest nou guanyador tampoc contesti en el termini de 10 dies, es podrà declarar
desert el premi.
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents
bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes
efectuï l'organització.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el present concurs, que els
continguts i comentaris que hagin de ser publicats a les xarxes socials o altres mitjans
puguin ser compartits en els mitjans que l'organització estimi oportú. La participació en
un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de les xarxes
socials en què es difon.
La participació és pública. Únicament serà necessària la recollida de dades personals
del guanyador, per l'operativa del lliurament de el premi.
En cas d'incloure menors a la fotografia, l'autor haurà d'enviar una còpia de la imatge
pujada a les xarxes per correu electrònic al contacte que apareix a la web de el
projecte PYRFER http://pyrfer.eu/socios/ juntament amb el permís explícit de el pare /

mare o tutors el menor perquè, arribat el cas, l'oficina PYRFER pugui publicar aquesta
fotografia en qualsevol altre mitjà.

RESPONSABILITATS
L'organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i
en general a la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits
en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del
concurs.
L'organització es reserva el dret de denunciar o demanar l'eliminació de la fotografia, si
alguna imatge vulnera els drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
La fotografia no pot contenir ni fer referència a marques i / o productes de tercers amb
fins manifestament publicitaris.
Totes les imatges han de ser originals. Així mateix, cada participant manifesta i es
responsabilitza que ostenti els drets d'imatge i propietat intel·lectual sobre el material
publicat. Si l'organització detecta qualsevol tipus de plagi, la imatge serà
automàticament descartada. Si l'organització no ho detecta i hi ha denúncia posterior,
l'autor serà l'únic responsable.
L'organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes
de mal funcionament d'Instagram o internet. A més, l'organització exclou qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de
seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels
continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva,
pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la
personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació
realitzada a través del portal.
Els participants eximeixen a l'organització de tota obligació o compensació, si per
causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present
concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.
Instagram no patrocina, avala o administra de cap manera el concurs, ni està associat
a aquest.
INFORMACIÓ I CONTACTE
Per contactar amb l'organització del concurs (Oficina PYRFER) disposa dels següents
canals: Correu electrònic:admipyrfer@gmail.com
Telèfon: 972.730.019.

