CONCURS INSTAGRAM DIADA DEL POP
#diadadelpop17 #montroigmiamiturisme

BASES:
1. En motiu de les X Jornades Gastronòmiques del Pop, des de Mont-roig Miami Turisme es convoca un
concurs de fotografies efímer a la xarxa social Instagram, mitjançant dues modalitats; fent la clàssica
fotografia o fent un *Boomerang.
*Boomerang: és una funció inclosa a la mateixa aplicació Instagram, que consisteix en realitzar una
animació en format bucle.
2. Les fotografies hauran d’estar fetes durant la Diada del Pop, el dia 4 de juny del 2017, al bosquet del
Llastres i es podran publicar fins el 8 de juny a les 23:59h.
3. Per participar al
#montroigmiamiturisme.
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4. No hi ha límit d’imatges publicades per usuari.
5. Podran participar totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin estat implicades en la
definició i/o preparació d’aquest concurs.
6. Les fotografies no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. No poden contenir material
obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. L’autor de la fotografia ha de tenir les
autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.
7. El premi que es podrà aconseguir serà un àpat en un dels restaurants participants a les X Jornades
Gastronòmiques del Pop de Mont-roig del Camp i Miami Platja.
8. La resolució dels premiats es farà el dia 9 de juny. Mont-roig Miami Turisme publicarà la resolució al
perfil propi de la xarxa social Instagram (instagram.com/montroigmiamiturisme). Posteriorment es
contactarà amb les persones guanyadores i el premi haurà de ser bescanviat un cop finalitzades les X
Jornades Gastronòmiques del Pop, és a dir, a partir del 24 de juny de 2017.
9. La participació al concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes condicions, així com l’autorització per
divulgar públicament totes les imatges i vídeos a través dels canals de comunicació de Mont-roig Miami
Turisme i el lliurament de la fotografia original per a ús promocional del municipi. El veredicte és
inapel·lable.

Mont-roig Miami Turisme - turisme@mont-roig.cat - www.mont-roigmiami.cat

