
BASES CONCURS INSTAGRAM 

#panic2017 
1. Des del departament de Joventut es convoca un concurs fotogràfic a la xarxa social de fotografies Instagram. 

2. S’estableix una única categoria, la temàtica de la qual ha d’estar vinculada al cicle d’activitats Pànic que organitza

la regidoria de Joventut i que està inclòs al programa d’activitats K.Dat.  

3. El concurs s’iniciarà el dia 15 de setembre a les 00.01 h i finalitzarà el dia 5 de novembre a les 23.59 h. Les

fotografies han d’estar publicades dins d’aquest termini. 

4. Cada setmana s’escollirà una fotografia finalista. Al final del concurs, entre totes les fotografies setmanals

s’escollirà un guanyador/a que serà qui s’enportarà el premi. 

5. Per participar al concurs cal tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta

xarxa. 

6. Podran participar totes aquelles persones físiques de 12 a 35 anys o més que no hagin estat implicades en la

definició i/o preparació d’aquest concurs. 

7. Els participants hauran de posar títol a la fotografia, preferiblement que identifiqui el lloc o esdeveniment

fotografiat i etiquetar-la amb el hashtag #panic2017. 

8. Els participants hauran de publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. 

9. Les fotografies no poden contenir, ni fer referència, a marques de tercers. Tampoc poden contenir material obscè,

sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. Cal tenir també les autoritzacions necessàries de les

persones que hi puguin aparèixer. 

10. El concurs compta amb una única categoria i un sol premi, subjecte a la valoració dels membres de la regidoria de

Joventut que valoraran la imatge. 

11. El premi pel guanyador/a setmanal serà una samarreta del Pànic 2017. El guanyador/a s’endurà dues entrades pel

Port Aventura. 

12. El jurat del concurs està format pels membres de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

13. La resolució del premi es farà el dia 10 de novembre.  La regidoria de Joventut donarà a conèixer el guanyador/a a

través de les xarxes socials: Facebook (https://www.facebook.com/casalK1iK2), Twitter

(twitter.com/CasalJoveK1iK2) i Instagram (http://instagram.com/joventut). Posteriorment es concretarà la data de

lliurament dels premis. 

14. La participació al concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat, així com

l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament de

Mont-roig del Camp. El veredicte és inapel·lable. 


