
 

II CONCURS INSTAGRAM 

CARNESTOLTES RIPOLLET 2019 

BASES 

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi, a través de la xarxa social mòbil Instagram, en la 

qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en 

aquestes bases. 

TEMA: Actes i Rua del Carnestoltes de Ripollet de 2019. Podeu consultar els horaris i 

itinerari de la rua al web www.ripollet.cat. Tota fotografia que s’observi que no s’ha fet als 

actes de Carnestoltes'19 de Ripollet, no serà admesa al concurs. 

OBRES: Cada autor podrà participar amb un màxim de 10 fotografies. Si un autor etiqueta més 

de 10 fotografies només participant en el concurs les 10 primeres fotografies etiquetades en el 

moment del tancament del concurs. Les fotografies es pujaran a Instagram abans de les 24:00 h 

del dia 10/03/2019. La mida de les imatges serà lliure. No s'acceptaran fotografies 

etiquetades fora de la data establerta 

Els autors que presentin obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i 

manifestant que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles. 

IDENTIFICACIÓ PER CONCURSAR: 

- És imprescindible que el perfil del participant sigui públic. 

- Els usuaris hauran d’etiquetar la seva fotografia amb el “hashtag” #carnestoltes19afocer,  

fent esment com a comentaris o títol a: @afocer. 

PREMIS:  Un únic premi :  Cap de Setmana per 2 persones. (Valor aprox. 100 €) 

VEREDICTE: El veredicte serà públic i es realitzarà el dissabte dia 16.03.19, a la Sala d’Actes 

del Centre Cultural de Ripollet, a les 10:30 h. 

JURAT: Format per membres d’Entitats Fotogràfiques i Culturals. 

LLIURAMENT DE PREMI: L’acte del lliurament del premi es farà el mateix dia del 

veredicte un cop finalitzat aquest. 

EXPOSICIÓ: Una selecció d'obres finalistes es podrà veure al nostre web www.afocer.cat. 
Una selecció d'obres finalistes es podran demanar en la més alta resolució possible per fer una 

exposició pública a Ripollet. 

NOTES:   La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte en 

Instagram i que respecti les bases editades per aquest concurs i les condicions d'aquesta xarxa 

http://instagram.com/legal/terms/ 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram, que els 

continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la 

resta d'usuaris d’Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d'aquesta 

naturalesa suposa l'acceptació de les normes d’Instagram. 

https://issuu.com/ajuntamentderipollet/docs/dipticcarnaval2018
http://www.afocer.cat/
http://instagram.com/legal/terms/

