
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA TRANSCONCA 2022 

 

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi, a través de la xarxa social mòbil Instagram, en la qual podran participar totes 

les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.  

TEMA: La temàtica del concurs és “LA TRANSCONCA MARXA SOLIDÀRIA I PEDALADA PER A LES MALALTIES 

MINORITÀRIES DEL DIA 27/2/22”.  

OBRES: Cada autor/a podrà participar amb un màxim de 5 fotografies de mida i format lliure. Si un autor/a etiqueta 

més de 5 fotografies només participaran en el concurs les 5 primeres fotografies etiquetades en el moment del 

tancament del concurs. Les fotografies es pujaran a Instagram individualment, si es pugen agrupades només 

participarà la primera fotografia de la sèrie. Els/Les autors/es que presentin obres en aquest concurs, reconeixen 

l’autoria de les mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles i es responsabilitzaran de 

tota reclamació per drets d’imatge.  

ADMISSIÓ: Del 27/02/22 fins les 24:00h del dia 28/02/22. No s'acceptaran fotografies etiquetades fora de la data 

establerta.  

IDENTIFICACIÓ: És imprescindible que el perfil del participant sigui públic (com a mínim, des del dia que es puja la 

foto fins el dia després del veredicte). Les fotografies s’hauran d’etiquetar amb el “hashtag” #fototransconca22 , 

fent esment com a comentari o títol a: @ajpoblaclaramunt i @mps_lisosomales .... Les fotografies que portin 

marques d’aigua o sobreescrit qualsevol nom que pugui identificar l’autoria de la foto seran excloses del concurs.  

PREMIS: Primer premi:  Sopar per a dues persones al Hotel Robert (La Pobla de Claramunt) 

  Segon premi:   Dessuadora de la Transconca  

 Tercer premi:  Dessuadora de la Transconca 

 La mateixa persona no pot guanyar més d’un premi. 

 VEREDICTE: El veredicte es realitzarà durant la primera quinzena de març 2022.  

JURAT: Format per una persona membre de l´Ajuntament de  Pobla ... i per dues persones d’AFOC Agrupació 

Fotogràfica el Castell de l Pobla de Claramunt. 

COMUNICACIÓ VEREDICTE i LLIURAMENT DEL PREMI: La comunicació de les fotografies guanyadores es farà al perfil 

@transconca de la xarxa Instagram a la primera quinzena de MARÇ. L’acte del lliurament del premi als autors/es 

guanyadores es farà amb un acte a la ..... ....., el dia 00.00.2022  

REMARQUES: L’autor/a permet als organitzadors reproduir gratuïtament total o parcialment les fotografies 

presentades a aquest concurs per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual participa de 

manera indefinida esmentant sempre l’autoria de les obres 

NOTA: Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram, que els continguts i comentaris que vagin a ser 

publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris d’Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs 

d'aquesta naturalesa implica que el concursant tingui un compte públic en Instagram i que respecti les bases editades per aquest concurs així 

com les condicions i normes d'aquesta xarxa social. http://instagram.com/legal/terms/ 

IMPREVISTOS: La Comissió Organitzadora resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de participar en 

aquest concurs representa l’acceptació d’aquestes bases.  

Organitza: Transconca i Ajuntament de La Pobla de Claramunt Col·labora: Agrupació Fotogràfica Castell La Pobla de 

Claramunt (AFOC). 

https://www.instagram.com/mps_lisosomales/
http://instagram.com/legal/terms/

