	
  

	
  

BASES DEL CONCURS INSTAWALK DOMUS TEMPLI - TORTOSA
ORGANITZACIÓ:
El titular d'aquesta promoció és AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS S.L. La
finalitat és realitzar un concurs fotogràfic en línia, entre els usuaris de la xarxes socials Instagram i
Facebook; en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions
establertes en aquestes bases.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
En el concurs poden participar tots aquells usuaris de les aplicacions Instagram i Facebook (a nivell
mundial) majors de 18 anys.

PERÍODE DE L'ACCIÓ:
L’acció es durà a terme el dissabte 15 de febrer de 2014. Tindrà una durada de 10h30 a 13h30 (hora
de Barcelona). Durant tot el dia es podran realitzar fotografies pel concurs.
L’organització es reserva el dret de posposar l’instawalk Domus Templi – Tortosa en cas de força
major o condicions meteorològiques adverses.

FUNCIONAMENT I PREMIS:
La temàtica del concurs és la ruta Domus Templi (les cases del Temple) al seu pas pel municipi de
Tortosa i, més concretament, el seu patrimoni arquitectònic i cultural, especialment del Castell de la
Suda.
Els participants podran realitzar fotografies del Castell de la Suda, del municipi de Tortosa, de les
vistes i paisatges de les Terres de l’Ebre des de diferents punts de la ciutat, de detalls i aspectes
originals del municipi, tot compartint-les a la xarxa social Instagram.
Per identificar la participació al concurs, els usuaris hauran d'etiquetar les seves fotografies amb els
hashtags #DomusTempli i #terresdelebre en les descripcions de les mateixes, en el moment de
publicar-les a Instagram o bé, compartir-les directament al mur facebook de la pàgina Domus
Templi.
Només les fotografies que compleixin la temàtica del concurs i incloguin els hashtags
#DomusTempli i #terresdelebre en la descripció de les mateixes entraran a concurs.
El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades durant el dia 15 de febrer de 2014. La data
límit per pujar les fotografies a la xarxa social Instagram i, per tant, poder entrar a participar en el
mateix, és el dimecres 19 de febrer de 2014, a les 22h00 (hora de Barcelona) precises.
No s'acceptaran fotografies realitzades o publicades fora dels terminis establerts.

	
  

	
  

A més a més, qualsevol contingut que el promotor consideri, segons el seu criteri, no adient,
inapropiat o ofensiu, no participarà en el concurs.
Cada concursant podrà participar amb tantes fotografies com vulgui, amb un mínim de cinc (5).
D'entre totes les fotografies que compleixin amb els requeriments anteriorment esmentats,
l’organització seleccionarà i decidirà les guanyadores, per la seva qualitat, creativitat, originalitat,
valor estètic, gràfic, execució artística i per la fidelitat a la temàtica del concurs, sempre segons el
promotor.
1er premi: 1 iPad mini
Hi optaran les fotografies en relació al patrimoni cultural i arquitectònic del municipi de Tortosa;
posant l’accent en el Castell de la Suda, principalment.
2on premi: Allotjament i esmorzar (1 nit) per a dos (2) persones al Parador Nacional de
Tortosa – Castell de la Suda o Àpat (dinar o sopar) per a dos (2) persones al mateix Parador.
Estada a consumir abans del 30 de juny de 2014, subjecta a disponibilitat d’habitacions del Parador.
La reserva (de l’estada o de l’àpat) l’haurà de tramitar directament el guanyador del premi,
directament amb la recepció del Parador Nacional de Tortosa: +34 977444450.
Hi optaran les fotografies en relació a les vistes i paisatges de les Terres de l’Ebre des de diferents
punts de la ciutat, de detalls i aspectes originals del municipi de Tortosa.
3er premi: sorteig, entre tots els participants a l’instawalk Domus Templi – Tortosa, de dos (2) lots
de productes agroalimentaris de les Terres de l’Ebre, oferts per l’Associació de Venedors del
Mercat de Tortosa. El sorteig es realitzarà in situ, dins el recinte del mercat Municipal de Tortosa, a
les 13h30 del dissabte 15 de febrer.
Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.

COMUNICACIÓ AMB ELS GUANYADORS
El promotor, AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS S.L., es posarà amb contacte
amb els guanyadors a través d’instagram, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o
per les vies al seu abast que consideri oportunes per tal d’informar els guanyadors.
Pel 1er i el 2on premi, el nom dels guanyadors es donarà a conèixer amb un termini màxim de 7
dies naturals un cop hagi conclòs l’instawalk Domus Templi – Tortosa. En cas d’impossibilitat
manifesta per contactar amb els guanyadors en un termini de 15 dies naturals, el promotor quedarà
exempt de qualsevol responsabilitat i podrà escollir un nou guanyador.

	
  

	
  

CONDICIONS GENERALS
Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets
personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.
El promotor, a més a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia, si
alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i/o Facebook i
que respecti les condicions generals d’utilització d'aquestes xarxes.
Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies identificades amb els hashtags
#DomusTempli i #terresdelebre al promotor, per tal que aquestes puguin ser utilitzades amb
finalitats publicitàries i de promoció, via qualsevol dels canals de comunicació que aquest consideri
adients.
La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió
expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï AGE QUOD AGIS XXI
CONSULTING & ADVISORS S.L.

