CONCURS INSTAGRAM FESTA DEL TRENET 2014
Bases legals #concursFDT2014 (www.facebook.com/concursFDT)
ORGANITZACIÓ:
Els titulars d'aquesta promoció són la Negreta (www.facebook.com/lanegreta - www.lanegreta.com) i
Cornella20 (www.facebook.com/cornella20), la finalitat és realitzar un concurs fotogràfic en línia en el qual
podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram.
Enllaç iOS: Instagram per iPhone, iPod touch i iPad a l'App
Store (https://itunes.apple.com/es/app/instagram/id389801252?mt=8)
Enllaç Android: Instagram per Android Apps a Google
Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android)
DATA, HORA I LLOC DEL CONCURS:
19 d’octubre de 2014, de 9:00 a 20:00 hores al Parc de Can Mercader de Cornellà
FUNCIONAMENT:
La temàtica del concurs és la Festa del Trenet 2014 de Cornellà. Volem que els usuaris rendeixin homenatge
i facin difusió del Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà (https://www.cafc.cat) i la seva festivitat. És a dir,
els usuaris hauran de fer fotografies de tot allò que relacionin amb la Festa del Trenet: els actes, la gent, els
racons, les tradicions, els valors… i compartir-les a Instagram. Es valorarà positivament que la fotografia
destaqui els 25 anys d’història dels Amics del Ferrocarril de Cornellà.
Les fotografies hauran d'estar fetes amb smartphones o tablets. Per identificar la participació en el concurs
els usuaris han d'etiquetar la seva fotografia amb el hashtag #concursFDT2014 en la descripció de la mateixa
en el moment de publicar-la a Instagram. No és necessari el registre previ a cap web ni aplicació.
Només les fotografies que compleixin la temàtica del concurs, incloguin el hashtag #concursFDT2014 en la
descripció i estiguin editades només amb les eines d’Instagram entraran a concurs.
No s'acceptaran fotografies realitzades fora de la data i l’horari especificat.
Cada concursant pot participar amb tantes fotos com vulgui, però només una podrà ser seleccionada entre les
finalistes.
En un termini no superior a 10 dies l'organització anunciarà el guanyador, els dos finalistes i com recollir els
premis al Facebook del concurs (www.facebook.com/concursFDT). També ho comunicarà als guanyadors a
través dels seus perfils d'Instagram i/o per les vies que consideri oportunes.
Els guanyadors hauran de demostrar que les fotografies no han estat editades amb altres aplicacions.
En cas d'impossibilitat per contactar amb el/s guanyador/s en el termini de 5 dies, l'organització quedarà
eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre guanyador. Si això succeís, s’anunciarà el nou
guanyador a través del Facebook del concurs (www.facebook.com/concursFDT) i contactant-lo a través del
seu Instagram i/o per les vies que consideri oportunes.
JURAT:
D'entre totes les fotos, l'organització i un representant de cadascun dels col·laboradors seleccionaran i
decidiran les tres (3) guanyadores pel seu valor estètic, gràfic i per la fidelitat a la temàtica del concurs.
PREMIS:
El jurat seleccionarà una fotografia guanyadora i 2 finalistes. Els premis a entregar seran:
A la fotografia guanyadora:
1
50€ en metàl·lic, cedit pel Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Un menú degustació per a 2 persones, cedit pel restaurant Plats
Un menú degustació per a 2 persones, cedit pel restaurant El Divan de los Sentidos
Una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones, cedit per l’Hotel Campanile de Cornellà
Un massatge relaxant, cedit per ittara Centre de teràpies naturals
Un abonament per la temporada 2014-15 de la 2ª B, cedit per la UE Cornellà
Un programa exclusiu crema grasses “Slim Belly”, cedit pel Club Delfos
Un pack de 6 cerveses artesanes, cedit per Cervesa Cornèlia
Una reserva de 5 hores, cedit per El Local de Cornellà
Fotografia impresa i emmarcada, cedit per l’Estudi Fotografia I-Logic
Caixa amb 25 fotos d’Instagram impreses, cedit per l’Estudi Fotografia I-Logic
Un pack ConcursFDT (compost per samarreta i xapes), cedit per l’organització
Entrada doble per l’obra de teatre “Pulmons” que es farà el 09/11/2014 a les 19:00 h a la Sala
Ramon Romagosa, cedit pel Dep. de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà
Entrada doble per l’obra de teatre “La Marató de Nova York” que es farà el 13/12/2014 a les 19:00 h
a la Sala Ramon Romagosa, cedit pel Dep. de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà
Dues entrades per pujar al trenet qualsevol altre diumenge, cedit pel Club d’Amics del Ferrocarril de
Cornellà

Al primer finalista:
1
Un menú degustació per a 2 persones, cedit pel restaurant Antic Celler
2
Un menú degustació per a 2 persones, cedit pel restaurant OnaNuit de El Prat
3
Un pack de 6 cerveses artesanes, cedit per Cervesa Cornèlia
4
Caixa amb 25 fotos d’Instagram impreses, cedit per l’Estudi Fotografia I-Logic
5
Una samarreta oficial de la temporada 2014-15, cedit per la UE Cornellà
6
Un pack concursFDT (compost per samarreta i xapes), cedit per l’organització
7
Entrada doble per l’obra de teatre “Pulmons” que es farà el 09/11/2014 a les 19:00 h a la Sala
Ramon Romagosa, cedit pel Dep. de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà
8
Entrada doble per l’obra de teatre “La Marató de Nova York” que es farà el 13/12/2014 a les 19:00 h
a la Sala Ramon Romagosa, cedit per l’Ajuntament de Cornellà
9
Dues entrades per pujar al trenet qualsevol altre diumenge, cedit pel Club d’Amics del Ferrocarril de
Cornellà
Al segon finalista:
1
Un menú degustació per a 2 persones, cedit per Los Arcos Bar
2
Un pack de 6 cerveses artesanes, cedit per Cervesa Cornèlia
3
Caixa amb 25 fotos d’Instagram impreses, cedit per l’Estudi Fotografia I-Logic
4
Un pack concursFDT (compost per samarreta i xapes), cedit per l’organització
5
Entrada doble per l’obra de teatre “Pulmons” que es farà el 09/11/2014 a les 19:00 h a la Sala
Ramon Romagosa, cedit pel Dep. de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà
6
Entrada doble per l’obra de teatre “La Marató de Nova York” que es farà el 13/12/2014 a les 19:00 h
a la Sala Ramon Romagosa, cedit pel Dep. de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà
7
Dues entrades per pujar al trenet qualsevol altre diumenge, cedit pel Club d’Amics del Ferrocarril de
Cornellà

A la resta de participants:
El Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà cedeix una entrada per pujar gratuïtament a un tren el dia de la
festa del Trenet i per utilitzar qualsevol diumenge que no sigui el de la festa del Trenet. El nombre d’entrades
és limitat, es donaran fins que s'esgotin (al Facebook del concurs indicarem com aconseguir-les).
Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal major d’edat haurà
d’acompanyar-lo a recollir els premis i hauran d’acceptar qualsevol restricció que es puguin fer en els premis
encara que no estigui indicat prèviament.

CONDICIONS GENERALS:
Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, o
puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el
dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri. La participació en el
concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les condicions d'aquestes
xarxes. L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia, si
alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè l’organització pugui usar en
qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari (sempre en un àmbit relacionat amb
aquest concurs). L'acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l'organització per
utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta
campanya.
No podran optar als premis del concurs ni els organitzadors, ni els col·laboradors, ni els treballadors dels
col·laboradors, ni cap familiar directe d’aquests.
La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa
de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’organització.
Si les circumstàncies ho exigeixen, l’Organització es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els
premis… anunciats, així com de decretar-ne la suspensió del concurs.

