
 

  

VI Concurs d’Instagram: Els camins del teu viatge 
 
 
Dins el marc del cicle “A la carretera”, organitzat per Biblioteques de Girona i la Llibreria Ulyssus, us animem a 
participar en el concurs de fotografies Els camins del teu viatge.  
 
Inspirat en el títol del cicle que durant els mesos de maig i juny aplega xerrades sobre el viatge com a experiència vital 
a les biblioteques, promovem aquesta activitat participativa per incentivar l’enginy i habilitats fotogràfiques de viatgers i 
aficionats a la fotografia a l’hora de retratar els camins, carreteres i corriols més interessants transitats durant els seus 
viatges. 
 
 
Bases del concurs 
 
1. Entraran a formar part del concurs tots aquells que pugin fotografies a Instagram amb les etiquetes 
#bibliotequesalacarretera2019 i #elscaminsdelteuviatge2019. El motiu de la fotografia pot ser qualsevol camí, 
carretera, corriol o carrer, tant de Girona ciutat com del lloc on es vagi de vacances. Cal un títol per a cada fotografia. 
 
2. El concurs comença l’1 de juny de 2019 a les 00.00 h  i acaba el 15 de setembre a les 23.59 h. 
 
3. Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors també es 
faran públics als comptes de Facebook i Twitter de Biblioteques de Girona.  
 
4. Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). 
 
5. La participació al concurs és gratuïta.  
 
 
Ús de les imatges  
 
1. Les imatges publicades a Instagram amb les etiquetes seran públiques a les xarxes socials de Biblioteques de 
Girona. 
  
2. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona per a futures 
campanyes de promoció de la ciutat. 
 
3. La publicació d’imatges a Instagram amb les etiquetes #bibliotequesalacarretera2019 i/o 
#elscaminsdelteuviatge2019 significa l’acceptació d’aquestes bases.  
 
 
Ús de les dades  
 
1. Pujar les fotografies a Instagram amb les etiquetes #bibliotequesalacarretera2019 i/o #elscaminsdelteuviatge2019 
implica el permís perquè l’organització es posi en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia. 
Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment. 
 
2. La participació suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta 
activitat, aquestes no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Girona. 
 
 
Premis i jurat  
 
1. El guanyador o guanyadora l’escollirà un jurat format per persones vinculades a l'Ajuntament de Girona, a les 
Biblioteques i al món de la fotografia.  
 



 

  

2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dimarts 24 de setembre de 2019. El premi es podrà recollir a partir de 
l’emissió del veredicte a qualsevol de les Biblioteques de Girona.   
 
3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el guanyador no contacta amb 
l’organització abans de les 9.00 h del divendres 27 de setembre de 2019. En aquest cas, se seleccionarà com a 
guanyadora la següent imatge amb més nombre de vots.  
 
4. El premi consistirà en un lot de llibres per valor de 50 €.  
 
5. La fotografia guanyadora servirà d’imatge promocional del cicle de Xerrades “A la carretera” de l’any 2020, si té 
continuïtat.  
 
 
Addicional  
 
1. 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.  
 
2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Es poden consultar a 
<instagram.com/legal/terms> . 
 
 
  


