3r CONCURS D’INSTAGRAM
BIBLIOTEQUES AMB DO ALELLA
#vinstagramdoalella20
BASES CONCURS VINSTAGRAM 2020
Les Biblioteques següents convoquen la 3a edició del concurs de
fotografia Vinstagram DO Alella:














ALELLA. Biblioteca Ferrer i Guàrdia
BADALONA. Biblioteca Can Casacuberta
CABRERA DE MAR. Biblioteca Ilturo
CABRILS. Biblioteca Pública de Cabrils
GRANOLLERS. Biblioteca Can Pedrals
LLINARS DEL VALLÈS. Biblioteca Can Casas
MARTORELLES. Biblioteca Montserrat Roig
EL MASNOU. Biblioteca Joan Coromines
SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Biblioteca Biblio@teneu
TEIÀ. Biblioteca Can Llaurador
TIANA. Biblioteca Can Baratau
VILANOVA DEL VALLÈS. Biblioteca Contravent
VILASSAR DE DALT. Biblioteca Can Manyer

El termini de participació serà del 20 de gener al 31 de març de
2020. El jurat deliberarà i dictarà el seu veredicte entre el dia 14 al
dia 21 d’abril, posteriorment es posarà en coneixement a les
persones guanyadores i finalment es donaran a conèixer les
fotografies guanyadores amb un acte públic de lliurament de
premis el 28 d’abril del 2020, a les 18.30 h, a Biblioteca Joan
Coromines, del Masnou.
QUI HI POT PARTICIPAR?
Podran participar-hi totes aquelles persones físiques que no hagin
estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

Quedaran excloses del concurs les imatges presentades per
marques comercials o empreses.
QUÈ S’HA DE FER PER PARTICIPAR-HI?
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram
amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
social. http://instagram.com/legal/terms
QUINA TEMÀTICA HAN DE TENIR LES FOTOGRAFIES?
S’estableix una única categoria, la temàtica de la qual és el món
del vi de la DO Alella en un sentit ampli: vinyes, paisatge, patrimoni,
cellers, botigues especialitzades, enoturisme, sostenibilitat,
ecoturisme...
COM PUC PARTICIPAR AL CONCURS?
Els participants hauran de publicar la foto a la xarxa Instagram a
través del seu propi perfil, posar un títol (preferiblement identificatiu
del lloc o esdeveniment fotografiat), geolocalitzar la fotografia en el
municipi on s’ha fet (condició que pertanyi a la DO Alella), etiquetarla amb l’etiqueta #vinstagramdoalella20 i seguir i mencionar
etiquetant almenys una de les biblioteques convocants d’aquest
concurs.
No podran contenir material obscè, sexualment explícit, violent,
ofensiu, incendiari o difamatori, i hauran de tenir les autoritzacions
necessàries de les persones que hi puguin aparèixer. L’organització
es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin
les característiques anteriors. No hi ha límit de fotografies per a
presentar en el concurs. Les fotografies subjectes a concurs s’hauran
d’enviar
també
a
la
bústia
de
correu:
vinstagramdoalella@gmail.com, indicant les dades següents:








Títol de la fotografia
Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Nom i cognoms de l’autor/a
Municipi de residència
Telèfon de contacte
Adreça electrònica de contacte

L’organització es reserva el dret d’utilitzar i difondre les fotografies
per a una possible exposició.
QUIN ÉS EL TERMINI?
El termini per publicar-les a la xarxa Instagram s’obrirà el dia 20 de
gener i acabarà el 31 de març del 2020 a les 23:59 h. No
s’acceptaran fotografies publicades fora d’aquest termini.
JURAT
Un jurat professional seleccionarà 21 fotografies. D’entre aquestes
el jurat triarà les 2 millors, que seran premiades. Per votació popular
també obtindrà un premi la que més likes tingui d’aquestes 21. El
jurat professional estarà integrat per :




Ruth Troyano, periodista especialitzada en turisme enològic
Mònica Urrutia, especialista en Instagram
Marta Huertas, fotògrafa professional

DRETS D'AUTORIA
L’organització respectarà en tot moment la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada
pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades.

L'organització es reserva el dret d'utilitzar totes les fotografies
presentades al concurs per a material promocional i/o exposició,
però els autors i autores no cedeixen els drets sobre l'autoria. La
participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les
bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives
del jurat.
PREMIS
Els premis per a les autores i autors de les fotografies guanyadores
consistiran en:











1 Experiència Enoturística de la Ruta del vi DO Alella per a 2 persones.
1 pack de Dakota Box, “Bodegas y pinchos”
1 visita entre vinyes del Bouquet d'Alella per a dues persones.
2 entrades de Gaudeix Cabrera.
Xec regal vàlid per una entrada doble al Celler romà i Centre
Enoturístic i Arqueològic de Vallmora (Cella Vinària).
2 tiquets Enotast 2020 d’Alella.
2 vals de 10 euros per a comprar a Vinaralia (www.vinaralia.com)
2 visites enològiques al celler de Can Roda de Martorelles.
Lots de llibres.
Lots de vins de la DO Alella (Orígens, Testuan, Bouquet Alella, Alta
Alella, etc.)

