
 

 

 
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC “CURSA DE LA CAMPANA 2019” 
 
 
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vacarisses convoca la segona edició del 
concurs fotogràfic per Instagram lligat a l’esdeveniment esportiu Cursa de la Campana, 
organitzat per l’entitat Corredors.cat, l’Ajuntament de Vacarisses i la col·laboració de  
VacarissesCorre. 
 
Consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer aquesta cursa i l’entorn 
on es desenvolupa amb l’etiqueta #CursaCampana2019 i #ViuVacarisses a la xarxa 
social Instagram. 
 
2. TERMINI 
 
El concurs s’iniciarà el divendres 7 de juny de 2019 a partir de les 12:00h i finalitzarà el 
dia 10 de juny a les 12:00h. 
No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del 
concurs. 
 
3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Podrà participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física que no hagi estat 
implicada en la definició i/o preparació d'aquest concurs. En el cas de persones menors 
de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per 
fer-ho dels seus pares o tutors. 
 
La participació és lliure i gratuïta. 
 
Les fotografies han de ser inèdites i de creació pròpia. Els participants es fan 
responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de 
les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de 
l'entitat organitzadora. L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets 
de reproducció ni cap altre dret de tercers. 
Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. 
 
4. FORMA DE PARTICIPACIÓ 
 
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i 
respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/ ). 
Els participants hauran de: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Realitzar una fotografia que reflecteixi algun moment o lloc de l’esdeveniment. 
 Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o 

l’acció fotografiada. 
 Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #CursaCampana2019 i 

#ViuVacarisses, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui 
incloure. 

 Seguir els comptes d’Instagram de @viuvacarisses i @cursadelacampana i fer un 
comentari amb una menció a algun dels dos comptes, especificant si és participant 
o espectador/a. 

 Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. 
 
El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #CursaCampana2019 implica 
l’acceptació d'aquestes bases. No existeix limitació a la quantitat de fotografies per 
participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les 
fotografies que hi participin.  
 
Tant l’Ajuntament de Vacarisses com VacarissesCorre podran pujar durant el concurs a 
les seves pàgines a Internet les fotografies que creguin oportunes per promoure el 
concurs. 
 
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 
 
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada 
imatge: 
 Ha estat feta a la població de Vacarisses. 
 Conté elements relacionats amb la Cursa de la Campana i l’entorn on es 

desenvolupa. 
 Ha estat feta pel participant i és una obra original seva. 
 No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, 

incendiari o difamatori. 
 Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que 

hi puguin aparèixer. 
 
El comitè organitzador (Ajuntament de Vacarisses, Corredors.cat i VacarissesCorre) 
tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les 
característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. PREMI 
 
El jurat triarà dues fotografies, en dues categories diferents, a les quals correspondran: 
 
Premi a una fotografia realitzada per un/a participant a la cursa: un dorsal gratuït per 
la Cursa de la Campana 2020 (en la modalitat escollida pel guanyador/a), un sopar o 
dinar per a dues persones en qualsevol bar/restaurant de Vacarisses a escollir pel 
guanyador/a valorat en un màxim de 80 euros i un exemplar del llibre “Caminant per 
Vacarisses” de Joan Soler. 
 
Premi a una fotografia realitzada per un espectador/a de la cursa: un lot de 
productes de proximitat valorat en 50 euros i un exemplar del llibre “Caminant per 
Vacarisses” de Joan Soler. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses contactarà amb els guanyadors per tal d’acordar la forma 
d’entrega dels corresponents premis. 
 
7. JURAT 
 
El jurat està format per professionals de la fotografia, membres de l'Associació 
VacarissesCorre i un tècnic de l’ajuntament de les àrees implicades (Turisme o Esports) 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els 
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. 
 
El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora.  
 
8. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES 
 
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les 
fotografies guanyadores. 
L'Ajuntament de Vacarisses es posarà en contacte amb la persona guanyadora 
mitjançant el seu perfil a Instagram, @ViuVacarisses, deixant un comentari a les 
fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.  
El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer durant la setmana de l’1 de 
juliol de 2019. 
El nom de la persona guanyadora es publicarà al web i xarxes socials de les entitats 
organitzadores. 
 
9. ALTRES DISPOSICIONS 
 
Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de 
l'Ajuntament de Vacarisses i l’entitat VacarissesCorre. 
Aquestes dues entitats es reserven el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els 
procediments aquí establerts. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació 
total d’aquestes bases per part dels participants. 


