BASES CONCURS DE FOTOS #StRocHospi15
El Departament de Festes de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant convoca un nou concurs
de Fotografia, aquesta vegada a través de la xarxa social Facebook.
Qui?
Pot participar-hi qualsevol persona amb perfil a la xarxa social facebook que faci una fotografia durant
les Festes de Sant Roc de l’Hospitalet de l’Infant.
Com?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El primer pas per participar al concurs consisteix a fer-se seguidor de la pàgina de facebook de
l’ajuntament Vandellòs-Hospitalet.cat (https://www.facebook.com/vandellosihospitalet.cat)
La fotografia s’ha d’enviar a través d’un missatge privat a la pàgina Vandellos-Hospitalet.cat
abans del dilluns 17 d’agost a les 12:00h
Publicar la foto amb l’etiqueta #StRocHospi15 al perfil de facebook personal.
No hi ha limitació a la quantitat de fotografies per participant.
Les imatges no podran contenir cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu i/o difamatori.
Les imatges hauran obtingut prèviament les autoritzacions necessàries de les persones que hi
figurin, amb més raó encara si es tracta de menors.
L’Ajuntament tindrà la facultat de rebutjar les imatges i missatges que no acompleixin els
criteris citats en les bases.

El tema
Festa Major Sant Roc 2015.
Votacions
A través del facebook de l’ajuntament (https://www.facebook.com/vandellosihospitalet.cat), es farà un
àlbum amb totes les fotografies rebudes que es farà públic el dimarts 18 d’agost. Un cop publicat aquest
àlbum, tothom qui vulgui podrà votar les fotografies que més li agradin clicant a “m’agrada”.
Veredicte
La fotografia guanyadora, serà aquella que tingui més “m’agrada” el dilluns 24 d’agost a les 12:00h,
moment en que finalitza el concurs.
Les fotografies guanyadores es publicaran el dimarts 25 d’agost a les 12:00h a la pàgina de facebook de
l’ajuntament.
Premis
Hi haurà 3 premis:
1er: 1 Escapada per dues persones
2on: 1 tablet
3er: 1 entrada a port aventura
Drets d’imatge
Els drets de les imatges seran propietat de l’autor/a, compartides amb el règim de copropietat que ja
marca la normativa de Facebook. Tanmateix, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà
fer-ne usos no comercials, mencionant-ne l’autoria (per exemple a la Revista municipal).

