
BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM “SOM TERRA DE PATRIMONI” 

Objectius del concurs 

L’’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt convoca un Concurs d’Instagram sota el 

títol Som terra de patrimoni. L’objectiu del concurs és promoure, donar a conèixer i 

posar en valor la festa dedicada al patrimoni i les tradicions de la nostra vila, Santa 

Coloma de Queralt. La finalitat del concurs és seleccionar la millor fotografia que 

representi aquesta vinculació. 

Bases del concurs 

1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones que pugin fotografies a 

Instagram, que segueixin l’usuari @turismescq i amb les etiquetes 

#somterradepatrimoni2019 i #santacolomadequeralt. El motiu pot ser qualsevol que 

estigui relacionat amb la festa i les activitats que s’hi realitzin. 

2. El concurs començarà el dia 16 de maig de 2019 i acaba el dia 20 de maig de 2019 a 

les 12:00h. 

3. Es premiarà la fotografia més original. La millor imatge serà escollida segons el 

criteri del jurat, i haurà de complir amb els requisits presents en aquestes bases. 

4. Per tal de participar al concurs cal seguir i etiquetar el compte d’Instagram de 

Turisme Santa Coloma: @turismescq. 

5. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels 

menors d’edat, l’organització procedirà segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, 

de 21 de desembre. 

6. No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat 

directament o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs. 

7. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants. 

https://www.instagram.com/turismescq/


8. El nom del guanyador es farà públic a través del perfil d’Instagram de Turisme 

Santa Coloma i a la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Queralt, www.stacqueralt.altanet.org.  

9. Les fotografies hauran d’estar fetes durant el període del concurs. Se’n poden fer 

tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs. 

10. La participació al concurs és gratuïta. 

Ús de les imatges 

12. Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #somterradepatrimoni2019 

podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt per a futures 

campanyes de promoció de la vila a través de tots els mitjans de comunicació 

possibles. 

13. La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #somterradepatrimoni2019 

significa l’acceptació d’aquestes bases. 

14. Pujar les fotografies amb l’etiqueta #somterradepatrimoni2019 implica el permís 

perquè es puguin publicar el nom dels guanyadors als canals indicats anteriorment. 

15. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a 

cap fitxer de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. 

Premis i jurat 

16. El jurat emetrà públicament el seu veredicte al llard de la mateixa setmana a 

través del compte  d’Instagram @turismescq i a la pàgina 

 www.stacqueralt.altanet.org 

17. El jurat podrà declarar desert el premi. 

18.El premi consisteix en un lot de productes de la Baixa Segarra. 

http://www.stacqueralt.altanet.org/
https://www.instagram.com/turismescq/
http://www.stacqueralt.altanet.org/


Addicional 

21. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema 

en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de 

qualsevol correu electrònic que pugui produir-se. 

22. L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 

incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o 

aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió 

o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. L’Ajuntament no es 

responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte 

Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, 

l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a les 

fotografies publicades, si n’hi apareixen. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que 

un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a 

conseqüència del present concurs. 

23. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions 

d’Instagram. Les podeu consultar ainstagram.com/legal/terms. 

 


