
Bases del concurs #VIULESTIUALPRAT
El Centre Cívic Jardins de la Pau obre la 6a convocatòria del concurs estiuenc /Viu l'estiu al Prat. que consis-
teix en la publicació de fotografies a Instagram que reflecteixen com es viuen a la nostra ciutat l'estiu, la 
platja, les festes, etc.  Les fotografies s'hauran de fer dins el període del concurs i s'hauran d'etiquetar amb el 
hashtag #viulestiualprat.

Bases del concurs

• Participaran al concurs les fotografies que els usuaris pugin a Instagram amb l'etiqueta #viulestiualprat 
(sense perjudici d'altres etiquetes que l'autor o autora de la fotografia hi vulgui incloure). Els participants 
hauran de tenir el seu perfil d'Instagram públic.

• El motiu de les fotografies participants en el concurs ha de ser com es viu l'estiu a la nostra ciutat i les foto-
grafies s'han d'haver fet dins el termini establert a les bases.

• El concurs començarà el dia 15 de juny i acabarà el 31 d'agost a les 23.59 h.

• El 13 de setembre s'informarà el guanyador o guanyadora del concurs amb un comentari a la fotografia 
premiada i publicant el seu nom a les xarxes socials i pàgina web del centre cívic. El guanyador o guanyadora 
haurà de posar-se en contacte amb l'organització a través del correu: ccjardinspau@elprat.cat per fer-nos 
arribar la fotografia premiada amb alta resolució.

•• Podrà participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més que no hagi estat implicada en la 
definició i/o preparació d'aquest concurs (personal del centre i membres del jurat). En cas de persones 
menors de 18 anys, el fet de participar-hi en el concurs implica que tenen el consentiment dels seus pares o 
tutors.

•  La participació és gratuïta i no hi ha límit de fotografies per participant.  L’elecció de la fotografia guanya-
dora dependrà exclusivament del jurat. No es tindran en compte les valoracions d'altres usuaris sobre les fo-
tografies que hi participin.

• La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases i de les decisions del jurat. No es 
tindran en compte per al concurs imatges que mostrin actituds incíviques o actes il·legals.



Ús de les imatges

• Les imatges etiquetades es podran ser publicades  al web i a les xaxes socials del Centre Cívic Jardins Pau així 
com a les diferents xarxes socials de l'Ajuntament.

• La publicació de les imatges a Instagram amb l'etiqueta #viulestiualprat dóna permís a l'organització per  posar-
se en contacte amb el  guanyador o la guanyadora a través d'un missatge a la seva fotografia.

• L'Ajuntament del Prat podrà utilitzar totes les fotografies que participin al concurs per a futures campanyes de 
promoció.

• Aquestes imatges podran formar part d'una galeria virtual o física.

• Les imatges produïdes per a l’ exposició al nostre centre sempre es retornaran si, el format així ho permet.

Premis i  jurat

• Hi haurà 1 premi a la millor fotografia de l’estiu que consistirà en una càmera instantània Polaroid 

•• El jurat està format per Lluis Garcia (de l'Agrupació Fotogràfica Prat), David Romero (guanyador de l’edició 2018),   
i Xavier Cebrian (de l'equip del Centre Cívic).

• El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dia 13 de setembre de 2019.

• Si el guanyador o guanyadora no contacta amb l'organització, abans del dia 30 de setembre, se seleccionarà la 
següent fotografia que hagi obtingut més vots del jurat.

• No s'abonarà el valor del premi en efectiu i no es podrà canviar.

•• L'organització no es fa responsable de cap problema, error tècnic del sistema en línia, servidor, proveïdor o error 
de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

• La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram.


