Bases Concurs Instagram Festa Catalana 2017
Us volem presentar un nou Concurs de la Cultura Catalana, en aquest cas un Concurs on utilitzarem les
Nostres Fotografies i l’Instagram per poder gaudir del tot el que ens fa sentir, divertir i participar
d’aquesta, la nostra, Societat Associativa i Participativa Catalana.

Està a les nostres mans que podem donar a conèixer tots els Àmbits que conformen la nostra Cultura
Popular. I així fer partícips als nostres seguidors, conciutadans, amics i públic del que fem i com ho fem...

Fem que la Xarxa brolli Cultura Popular Catalana per totes les seves Fotografies...
Es per tot això que us convoquem a un Concurs obert i participatiu, un Concurs on gaudir i fer gaudir, on
podem exposar allò que ens fa lliures, i allà on tot estarà permès amb respecte i devoció ...

Ah! vols conèixer les Bases? Doncs espera que t’ho expliquem...

LES BASES:


La durada del Concurs serà del 03/06/17 al 18/11/17, data en que clourem la Festa Catalana
d’aquest any.



La forma de participar és molt fàcil, gaudir de la Festa Catalana i el moment, i presentar una
fotografia que expliqui el que has vist o sentit.



Està obert al públic en general, a partir dels 16 anys i que disposi d’un compte d’Instagram.



Per participar tan sols has de publicar una Fotografia pròpia en el teu compte personal d’Instagram
indicant el hastag #concursfestacatalana2017 i #adifolk.



Ens oblidàvem, has de posar un Títol a la teva fotografia que la faci diferent a la resta.



Has de disposar d’un compte d’Instagram amb un Perfil de Visualització de Domini Públic, doncs
sinó no podrem veure les seves fotografies.



Tots els participants poden concursar amb tantes Instantànies com vulguin, sense cap limitació
expressa, sempre i quan acceptin aquestes Bases que ara estàs llegint.



Hi haurà 2 guanyadors del Concurs #concursfestacatalana2017.



o

Es premiarà aquella Fotografia que ha rebut més Like’s a la part púbilca d’Instagram.

o

Es premiarà la Fotografia (fotografies) que el nostre Jurat anirà seleccionant cada mes,
d’entre les presentades, i arribaran a la votació final del novembre.

El Jurat estarà format per
o
o
o

1 representant d’Adifolk,
1 del món de la cultura
1 de la fotografia.

Aquest faran seguiment mensual de l’evolució del Concurs de forma mensual.


El premi que s’atorgarà serà un lot de productes Adifolk i Diploma d’Honor.



Els propietaris de les imatges (el concursant), accepta i permetrà que les fotografies passin a
formar part del fons d’Adifolk, i dona el seu permís per poder ser utilitzades i/o exposades per
l’Organització. Sempre fent esment de l’Autor de la Fotografia.



Un últim punt... Com ja us hem dit, gaudiu dels click’s i feu-nos gaudir a tots dels vostres
Instagram’s...

A que esperes? T’hi esperem...
Fem-la grosa!

