BASES DEL VI CONCURS
D'INSTAGRAM DE SERRALAVELLA
PRIMERA – Raó del concurs
Del 23 al 31 de març de 2019 es celebren a Ullastrell les festes de Serralavella.
Aquestes, es desenvolupen en un marc de caràcter festiu carregat d'activitats, que de
ben segur, donaran lloc a multitud de fotografies preses des de dispositius mòbils. És
voluntat d'aquest concurs incentivar aquest fet, així com poder aglutinar totes
aquestes fotografies sota l'etiqueta #SLVUllastrell.
SEGONA – Participants
Podran participar al concurs tots aquells que disposin d'un dispositiu smartphone, així
com un perfil a la Xarxa Social “Instagram”, sense importar-ne l'edat ni el lloc de
residència.
TERCERA – Temàtica
La temàtica de les fotografies són les festes de Serralavella d'Ullastrell
QUARTA – Mecànica del concurs
 El primer pas és copsar una fotografia, relacionada amb les festes de
Serralavella d'Ullastrell.
 En segon lloc, caldrà posar-hi un títol o acompanyar-la d'un text breu.
 Per últim caldrà afegir-hi l'etiqueta #SLVUllastrell
 No s'estableix un màxim de fotografies per concursant, de manera que es
podran enviar tantes fotografies com es desitgi.
CINQUENA – Termini
El termini per la publicació de fotografies va des del dia de publicació d'aquestes bases
al web www.serralavella.cat fins la mitjanit de Diumenge 31 de març de 2019.
SISENA – Premi
El guanyador o guanyadora del concurs serà premiat amb un cistell de productes
d'Ullastrell. El premi no és bescanviable pel seu valor econòmic.
SETENA – Jurat
El jurat estarà format per tres persones designades per la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament d'Ullastrell. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al web
de l'Ajuntament d'Ullastrell www.ullastrell.cat abans del 23 d’abril (Sant Jordi), dia en
que es donarà el premi. El Jurat podrà determinar, si s'escau, aquells punts que no es
contemplin en aquestes bases.
VUITENA – Participació
La participació al concurs implica la completa acceptació d'aquestes bases, així com
l'acceptació que les seves obres es facin públiques a www.serralavella.cat i
www.ullastrell.cat

