Concurs Fotogràfic d’Instagram
AMB LA COL·LABORACIÓ DE “GARAJE DALMAU” I “TALLERS AUTO JOAP”

#cascsCEPS
Temàtica
El motiu de la fotografia és el CASC que aquest any ha regalat el club amb la col·laboració de
Volkswagen i Garatge Dalmau, per tant, ha de sortir-hi aquest objecte.
Durada
El concurs es farà coincidint amb els cursets d’hivern d’esquí alpí i tindrà vigència des del
dissabte dia 12 de gener del 2019, a les 10:00 hores, fins al 20 de març de 2019, a les 14:00
hores.
Forma i condicions de participació
Per participar en el concurs:
 S’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions
d’aquesta xarxa (https://help.instagram.com/478745558852511).
 S’haurà de ser soci/sòcia del CEPS. Queden exclosos de la participació els/les membres
de la Junta del Club.
 Pot participar qualsevol persona tot i que en el cas de persones menors de 18 anys, el
fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus
pares o tutors.
Els participants hauran de:
 Realitzar una fotografia on hi surti el casc
 Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari amb perfil públic
 Posar un títol a la fotografia i l’etiqueta #cascsCEPS
 Seguir el perfil de @ceps_lapobla, @tallers.auto.joap i @volkswagenlleida a Instagram
 Etiquetar a la foto als usuaris @ceps_lapobla, @tallers.auto.joap i @volkswagenlleida
Es poden penjar tantes fotografies com es desitgi. La participació al concurs és gratuïta. No es
tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
L’enviament d’imatges al concurs implica que ha estat feta pel participant i és obra original
seva. Cada persona només pot participar amb un usuari. Les fotografies han de ser originals i
fetes amb el dispositiu mòbil durant el període del concurs. No s'acceptaran les fotos que
siguin capturades amb càmera digital. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra
de totes les bases.

Ús de les imatges
La publicació d’una imatge amb l’etiqueta esmentada anteriorment implica la cessió dels drets
d’autor d’aquesta a l’ organització del concurs.
Les imatges presentades al concurs es penjaran a la web www.ceps.cat i al Facebook i
Instagram del club. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades pel CEPS
en futures campanyes de promoció.
Premi
Hi haurà un únic premi consistent en un Smartbox, de dues nits per a dues persones en règim
d'allotjament i pensió completa, i un cotxe a la disposició del guanyador amb el dipòsit ple de
benzina. Tot gentilesa de Garatge Dalmau i Tallers Auto Joap, SL (antics Tallers Bringué de
Tremp). El premi no podrà ser canviat per diners.
Jurat i veredicte
El veredicte s’emetrà públicament el dia 23 de març, durant el sopar social. El jurat estarà
integrat per un membre de Garaje Dalmau, un membre de Tallers Auto Joap, SL (antics Tallers
Bringué de Tremp) i un membre aliè a la Junta del Club Esquí Pobla de Segur. No es tindrà en
compte la participació d'un usuari quan hi hagi indicis clars d’incompliment de les bases del
concurs. La decisió del jurat es definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el
guanyador no contacta amb l'organització abans de les 12h del diumenge dia 31 de març de
2019. En aquest cas se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més vots.
Sobre el guanyador/a
Es contactarà amb el/la guanyador/a etiquetant-lo/la quan es pengi la fotografia guanyadora al
compte d’Instagram @ceps_lapobla. El nom del guanyador/a també es farà públic als comptes
de Facebook, Instagram i Twitter del Club. El guanyador haurà de posar-se en contacte amb
l’organització per correu electrònic a l’adreça ceps@ceps.cat.
Presentar una fotografia al concurs implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb
el guanyador/a través d'un missatge a la fotografia.
Protecció de dades
Us informem que les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer.
Errades o error dels sistemes
L'organització no es fa responsable de cap mal funcionament o error tècnic dels sistemes
informàtics en línia, servidors proveïdors, equips informàtics o correu electrònic que pugui
produir-se.

