
 

V CONCURS FOTOGRAFIC  
 INSTAGRAM 

FESTES ROSER DE MAIG 2020 

NOTES: La presentació en aquest concurs implica que es disposa d’un compte públic en Instagram i que es respecta les 

bases editades per aquest concurs i les condicions d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/ 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:Cada participant accepta, mitjançant la seva participació en el 

concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits 
amb altres comptes d’Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa 
l'acceptació de les normes d’Instagram. 

 

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. 

 

És imprescindible que el perfil de cada participant sigui públic, com a mínim, des del dia que presenta la 

foto fins el dia del veredicte. 

 

TEMA: Photocall confinat de la Festa Major del Roser de Maig 2020. 

 

Des d’Afocer volem que passeu una bona estona i que poseu en pràctica la vostra creativitat. Què heu de fer? 

Molt senzill, recrear un photocall ben festiu i fer una foto ben original. Tranquils que us ho posarem fàcil. A: 

www.afocer.cat us hem facilitat tot tipus de material que podeu imprimir, calcar de les pantalles o utilitzar de 

referència per crear el vostre propi material. Tots els elements que vulgueu incorporar seran benvinguts.  

 

Tota fotografia ha de contenir almenys un rètol amb referència a Roser de Maig’20 i un dels elements que 

us facilitem, si no és així no serà admesa al concurs. 

 

OBRES: Cada participant podrà concursar amb un màxim de 10 fotografies de mida lliure. Les fotos, sense 

marques d’aigua o signatura que identifiqui l’autoria, es pujaran a Instagram individualment. Si es pugen 

agrupades només participarà la primera fotografia de la sèrie. 

 

Si qualsevol participant etiqueta més de 10 fotografies individuals, només participaran en el concurs les 10 

primeres fotografies etiquetades en el moment del tancament del concurs. 

 

TÈCNICA: Lliure 

 

ADMISSIÓ: Les fotografies es pujaran a Instagram abans de les 24:00h del dia 05/05/2020. No s'acceptaran 

fotografies etiquetades fora de la data establerta 

 

Les persones que presentin obres en aquest concurs, reconeixen l’autoria de les mateixes i manifesten que no 

té lloc cap reclamació de tercers sobre elles. 

 

IDENTIFICACIÓ: Les fotografies s’hauran d’etiquetar amb el “hashtag” #roser20_afocer i 

#roserdemaig2020, fent esment com a comentari o títol a: @afocer. El participant haurà de seguir el compte 

@afocer 

 

PREMI: Un únic premi: Caixa regal Moments inoblidables o similar (Valorada en aprox.100 €). 

 

JURAT: Format per tres persones membres de la junta d’AFOCER. 

 

VEREDICTE: El veredicte es donarà a conèixer el 10 de Maig de 2020 al compte @afocer d’instagram. 

 

LLIURAMENT DEL PREMI: El lliurament del premi queda pendent de la situació de confinament. 
 

EXPOSICIÓ: Amb la finalitat de donar la màxima difusió a les obres i als seus autors/es, es podran efectuar 

exposicions amb les obres seleccionades del concurs. Una selecció d'obres finalistes es podrà veure al nostre 

web www.afocer.cat 

http://www.afocer.cat/

