BASES CONCURS INSTAGRAM 10è ANIVERSARI ANELLA VERDA DE VIC

1. OBJECTE
El concurs consisteix a publicar fotografies per la xarxa INSTAGRAM de qualsevol lloc de l’anella Verda de Vic,
incloent els itineraris del Mèder, del Gurri, i de Sant Sebastià per tal de divulgar una xarxa de camins dins el terme
municipal de Vic molt utilitzada tant per residents com per visitants i celebrar entre tots el 10è aniversari de la seva
creació. El concurs busca posar en valor tant els seus elements naturals com els elements patrimonials que es troben
al llarg dels recorreguts.
2. FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per participar al concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa.
Els participants hauran de pujar individualment 3 fotografies de diferents punts de l’anella verda. Si es pugen
agrupades només participarà la primera fotografia de la sèrie. Els vídeos no s’admeten.
Seguir els perfils @aj_vic @vic_turisme i #Vicpuntzero
Etiquetar les fotografies amb els hashtags #AnellaVerdaVic10anys i #CiutatalaMesuraHumana
3. TERMINI D’ADMISIÓ DE PARTICIPANTS
De l’1 de maig al 30 de juny de 2021. Les fotografies etiquetades fora d’aquestes dates no entraran en el sorteig.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES
Les imatges han de ser fetes a l’Anella verda de Vic, incloent els itineraris del Méder, del Gurri, i de Sant Sebastià,
destacant tant els elements naturals com patrimonials.
Els participants declaren sota la seva responsabilitat que han obtingut les autoritzacions de les persones que hi
puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin aquestes
bases o que tinguin un contingut obscè, violent, ofensiu o difamatori, així com les que siguin discriminatòries per raó
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
5. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES
La selecció dels 10 guanyadors es farà amb un sorteig entre tots els participants que compleixin aquestes bases
durant el mes de juliol de 2021.
6. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram
@vic_turisme, deixant un comentari a les fotografies guanyadores i aquests hauran de presentar-se a l’Oficina de
Turisme de Vic on hauran de facilitar les seves dades personals i recolliran un val per poder fer ús del premi.
La llista dels perfils guanyadors es publicarà al web www.victurisme.cat.
7. PREMIS
Es lliuraran 10 premis. Cadascun consistirà en un val de 40€ per utilitzar en un dels restaurants de Vic de la llista que
es facilitarà a l’Oficina de Turisme. El val s’ha d’utilitzar en un únic àpat. La despesa que excedeixi d’aquesta
quantitat correrà a càrrec dels comensals. Els vals s’han d’utilitzar abans d’acabar l’any 2021.
8.

DRET DE REPRODUCCIÓ

Els participants permeten als organitzadors compartir o reproduir gratuïtament les fotografies presentades a aquest
concurs per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi esmentant sempre l’autoria de les obres.

