1r CONCURS INSTAGRAM DO ALELLA
#vinstagramdoalella18
BASES CONCURS VINSTAGRAM 2018
Del 2 de gener al 31 de març
QUI HI POT PARTICIPAR?
Podran participar-hi totes aquelles persones físiques majors de 18 anys 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

subjectes a concurs s’hauran d’enviar també a la bústia de correu:
vinstagramdoalella18@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 2 de gener i acabarà a
les 23:59.del 31 de març de 2018.
No s’acceptaran fotografies publicades fora d’aquest termini.

QUINA TEMÀTICA HAN DE TENIR LES FOTOGRAFIES?
S’estableix una única categoria, la temàtica de la qual és el món del vi en sentit
ampli: vinyes, paisatge, patrimoni, cellers, enoturisme, moments, festes...

JURAT
Un jurat professional seleccionarà 21 fotografies, d’entre les quals es triarà les 3
millors presentades a Instagram durant la fase de concurs.

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), mencionar una de les biblioteques que formen part de la
DO Alella en el títol de la imatge i etiquetar-la amb el hashtag
#vinstagramdoalella2018.

El jurat estarà integrat per :
 Ruth Troyano, periodista especialitzada en turisme enològic
 Mònica Urrútia, especialista en Instagram
 Albert Olivé, fotògraf professional

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

PREMIS
Els premis per les autores i autors de les fotografies guanyadores consistiran en:
1r premi:
- Un menú amb maridatge de vins DO Alella per a 2 persones en un restaurant
de la “Ruta del vi DO Alella “
- 2 entrades per a la visita guiada a la Cella Vinària més un tast de vins
- 1 lot de llibres

-

2n premi:
1 Experiència enoturística a Martorelles
2 tiquets per a l’Enotast de 2018
1 lot de llibres
3r premi:
1 visita guiada per a 2 persones a les caves del Celler Quim Batlle
Un lot de vins de la DO Alella
1 lot de llibres

VEREDICTE
El veredicte és inapel·lable i es farà públic el dia 6 d’abril del 2018
Lliurament de premis es farà a la masia Can Magarola d’Alella, el dia 9 d’abril del
2018 a les 19h
Es demanarà l’original als guanyadors per fer les comprovacions pertinents
d’autoria.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes
bases.
COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS
L’organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil a
Instagram, deixant un comentari a la fotografia guanyadora i donarà instruccions
per posar-s’hi en contacte. El nom del guanyador es publicarà a les xarxes socials
de cada biblioteca.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els participants cedeixen expressament a les Biblioteques amb DO Alella, amb
caràcter d’exclusiu i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la
propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació
a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin
derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i / o
publicitàries. Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o
parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret
de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra

modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que
es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius
i entorns 2.0.
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del
dictamen del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les
fotografies a través dels canals de comunicació de les biblioteques organitzadores
d’aquest concurs:
BIBLIOTEQUES PARTICIPANTS
Biblioteca Ferrer i Guàrdia d'Alella
Biblioteca de Cabrils
Biblioteca Can Pedrals de Granollers
Biblioteca de Llinars del Vallès
Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles
Biblioteca Joan Coromines del Masnou
Biblioteca Biblio@ateneu de Sant Fost de Campcentelles
Biblioteca de Can Llaurador de Teià
Biblioteca Can Baratau de Tiana
Biblioteca Contravent de Vilanova del Vallès
Biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt

