Concurs de fotografia
#ConcursAixada2022 a través d'instagram
BASES

1. Objectius
Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies de la Fira de l’Aixada
de Manresa 2022 a través d’Instagram amb la finalitat que, tant ciutadans com
visitants, fotografiïn els espais, personatges, espectacles... que conformen la
fira i ho comparteixin a la xarxa amb l’etiqueta #ConcursAixada22.
Caldrà posar-hi un títol descriptiu, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció
fotografiats.

2. Condicions de participació
Poden participar-hi totes les persones que vulguin, sense límit d’edat. Només
cal tenir un compte d’Instagram i que les imatges s’hagin capturat, editat i
publicat amb dispositius mòbils.
Pel que fa als menors d’edat, és imprescindible tenir el consentiment de pares
o tutors.
La participació al concurs implica que les imatges
compleixen els següents requisits:
Ha estat realitzada durant la Fira de l'Aixada 2022.
És d'autoria pròpia.
No conté ni fa referència a marques de tercers.
No té cap contingut ni material obscè, violent o
difamatori.

3. Condicions de participació
Les fotografies s'hauran de publicar a Instagram durant el cap de setmana de
funcionament de la Fira, del 25 al 27 de febrer de 2022.

4. Premi
El jurat concedirà un únic premi cedit per VIATGES CADITRAVEL que
consisteix en un cap de setmana a Andorra, estada en un hotel de 4 estrelles
—una nit—, règim de dormir i esmorzar amb entrada bàsica a Caldea per a
dues persones.
La data, hora i lloc del lliurement dels premis es faran públics la setmana
posterior a la Fira de l'Aixada i es comunicarà mitjançant nota de premsa als
mitjans de comunicació locals.

5. Jurat
Estarà format per una persona significada al món de la fotografia, un
membre de l'Associació Manresa de Festa i un membre de la corporació
municipal.
Tindrà la facultat d'excloure del concurs les fotografies i missatges que
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

6. Altres
Els

participants

cedeixen

expressament

a

l'Ajuntament

de

Manresa

i

l'Associació Manresa de Festa, amb caràcter d'exclusiva i sense limitació
temporal. És a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor i per tot
l'àmbit territorial universal, els drets d'explotació de la propietat intel·lectual de
les propostes que s'hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de
propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a Internet; així com els
drets de propietat industrial que es puguin derivar d'aquesta explotació, amb
finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga
pròpies de l'Associació Manresa de Festa.

