
Bases del Concurs d’Instagram #valorsesportGRN per la Festa de l’Esport 2019

1. FINALITAT

1.1. L’objectiu del concurs d’Instagram #valorsesportGRN és la publicació de fotografies  
que donin a conèixer els valors que ens transmet l’esport des de diferents mirades: la  
mirada  de  l’esportista,  la  dels  pares  i  mares,  la  dels  entrenadors/ores...  i  la  de  la  
ciutadania en general.      

2. TERMINI 

2.1. El termini de participació és fins el diumenge 17 de març a les 12 de la nit.

3. PARTICIPANTS

3.1. El concurs és obert a la participació de tothom que ho desitgi.
3.2. Els participants han de ser seguidors del perfil d’Instagram @granollers_esports
3.3. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs n’implica
el consentiment per part dels seus pares o tutors legals. 
3.4. La participació és lliure i gratuïta.
3.5. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets
d’imatge exigits per llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades i que
no siguin directament els participants, entrenadors, delegats o voluntaris de les proves o
competicions amb total indemnitat per part de l'entitat organitzadora.
3.6. No entraran a concurs els tècnics ni els càrrecs electes de l’Ajuntament de Granollers.

4. TEMÀTICA

4.1. Hi ha una única temàtica; els VALORS que transmet l’esport (esforç, sacrifici, treball
en equip, amistat...)

5. COM HI PODEU PARTICIPAR

5.1. Feu una fotografia que reflecteixi algun dels valors que transmet l’esport.
5.2. Publique-la al vostre perfil d’Instagram amb l’etiqueta #valorsesportGRN sense 
perjudici d’altres etiquetes que com a autor/a hi vulgueu incloure.
5.3. Envieu la fotografia original per a: esports@granollers.cat
5.4. El fet d’etiquetar la foto amb l’ etiqueta (hashtag) esmentada en el punt anterior, 
autoritza l’Ajuntament a poder exposar-la públicament en la Festa de l’Esport 2019, a la 
pàgina web granollers.cat/esports i a les xarxes socials municipals.
5.5. Les fotografies han de ser de creació pròpia i poden ser capturades mitjançant càmera
digital o dispositiu mòbil; se n’admetrà qualsevol tractament digital.
5.6. Les imatges han de ser en format horitzontal.
5.7. No es limita el nombre de fotografies per participant. Durant el concurs, l’organització 
podrà penjar a les xarxes socials municipals, les fotografies que creguin oportunes per 
promoure’l. 
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6. PREMI 

6.1. El jurat triarà 3 fotografies guanyadores que obtindran un primer, un segon i un tercer
premi.
6.2. També hi haurà un premi atorgat per votació popular a la fotografia que hagi obtingut
més «m’agrada» un cop publicada.

1r premi Obsequi 2 carnets de socis durant 3 mesos a l’Espai Wellness
2n premi Obsequi unes ulleres de sol de la marca Nike de la botiga Aire Esports
3r premi Obsequi d’una invitació doble al Teatre Auditori de Granollers

Votació popular Obsequi de dos menús de migdia al Restaurant El Cisne

7. JURAT 

7.1. El jurat el formaran un tècnic/a del Servei d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament, un
tècnic/a  del  Servei  d’Esports  de  l’Ajuntament,  un  membre  de  l’Associació  Fotogràfica
Jaume Oller i un membre del jurat de la Festa de l’Esport 2019.
7.2. El jurat es reunirà el dilluns 18 de març per deliberar i triar les tres fotos guanyadores.
7.3.  El  jurat  tindrà  la  facultat  de  rebutjar  i  excloure  del  concurs  les  fotografies  que
incompleixin les condicions i requisits establerts en aquestes bases.

8. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

8.1. Un recull de fotografies es visualitzaran a la Festa de l’Esport 2019 que se celebrarà a
la Sala Francesc Tarafa el dijous 21 de març a partir de les 20 h.
8.2. L’acte públic del veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà durant el mateix 
acte. L'organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores  mitjançant els  
perfils oficials d’Instagram a través d’un missatge per privat.
8.3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret de modificar la decisió si el 
guanyador/ora no contacta amb l’organització abans de les 15 h del dimarts 19 de març. 
En aquest  cas,  se seleccionarà com a guanyadora la següent  imatge més votada pel  
jurat. 
8.4. El nom de les persones guanyadores es farà públic durant la Festa de l’Esport 2019 i
posteriorment es publicarà al web i xarxes socials del servei municipal d’Esports.
 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

10. INFORMACIÓ ADDICIONAL

10.1. 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
adreça electrònica que pugui produir-se.
10.2. En cas que el sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi
hagi  alguna  imatge  que  no  aparegui  etiquetada  des  del  compte  @granollers_esports,
l'organització no se'n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre
@granollers_esports a les publicacions i  comprovar que la publicació és visible des de
qualsevol compte. En cas de comptar amb un perfil privat, aconsellem de forma addicional
avisar a @granollers_esports a través d'un comentari a Instagram o d'un missatge directe
abans que s'acabi el concurs.


