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BASES DEL 1R CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA CORRIDA A INSTAGRAM 

 
 
El propers dies 18 i 19 de gener, penja les teves imatges a Instagram amb 
l'etiqueta #Lacorridapuigreig14 i guanya un dels tres lots de productes de 
La  Corrida  i  un  àlbum  fotogràfic  personalitzable  per  les  teves  fotos 
instagram 
 
Qui hi participa? 
Pot  participar‐hi  qualsevol  persona  que  faci  una  fotografia  a  través  de 
l’aplicació ́ Instagram. 
 
Com? 
‐ Cal posar un  tol a la fotografia 
 
‐La  fotografia  ha  d’anar  degudament  etiquetada  amb  l'etiqueta  o 
‘hashtag’  #Lacorridapuigreig14  (per  passar  a  formar  part  del  concurs  és 
imprescindible que es faci servir aquesta e queta, sense perjudici d’altres 
e quetes  que  l’autor/a  de  la  fotografia  vulgui  incloure,  però  que  no 
necessàriament han d’utilitzar‐se, cosa que sí que serà imprescindible per 
tal de passar a formar part del concurs en el cas de l' esmentada). 
 
‐Preferiblement, ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les 
fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs. 
 
‐Preferiblement, acompanyar el text d’una menció al compte a  Instagram 
de  @lacorridapuigreig,  tot  i  que  les  fotografies  que  no  ho  facin,  no 
quedaran excloses del concurs. 
 
‐Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. 
 
‐El  fet  d’etiquetar  la  foto  amb  les  etiquetes  o  ‘hashtag’ 
#lacorridapuigreig14  implica el reconeixement, per part de  l’autor/a, que 
la foto etiquetada està feta a La Corrida durant els dies de la Festa a Puig‐
reig d’aquest any 2014, que és una obra original seva i que no conté ni fa 
referència a marques de tercers. 
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‐No  hi  ha  limitació  a  la  quan tat  de  fotografies  per  par cipant  i  no  es 
ndran  en  compte  les  valoracions  d’altres  usuaris  i  usuàries  sobre  les 

fotografies que hi participin. 
 
‐ Per tal de poder entrar a concurs és necessari que el perfil d’usuari sigui 
públic; és a dir, que estigui obert. 
 
‐Les  imatges  par cipants  no  poden  contenir  cap  con ngut  ni  material 
obscè,  sexualment  explícit,  violent,  ofensiu,  incendiari  o  difamatori,  així 
com tampoc pot contenir cap d’aquests el contingut del text. 
 
‐Les imatges par cipants han ob ngut les autoritzacions necessàries de les 
persones que hi puguin aparèixer. 
 
‐L’organització  ndrà  la  facultat de  rebutjar  les  fotografies  i els missatges 
que  incompleixin  les  caracterís ques  anteriors,  que malme n  la  imatge 
ins tucional de  la Festa, així com aquelles que siguin discriminatòries per 
raó de naixement,  raça,  sexe,  religió, opinió o qualsevol altra  condició o 
circumstància personal o social. 
 
Quan? 
El  període  de  par cipació  al  concurs  serà  el  dissabte  i  diumenge  de  La 
Corrida (des del 18 de gener fins al 19 de gener de 2014). El tret de sor da 
de termini vàlid per començar a par cipar al concurs es donarà mitjançant 
la  publicació  d’una  imatge  publicada  pel  perfil @lacorridapuigreig  amb 
l'e queta #Lacorridapuigreig14 i també tancarà el concurs el mateix perfil 
amb una fotografia final. 
 
El tema 
"La Corrida". Amb aquesta temà ca genèrica, volem transmetre l’essència 
de  la Festa, pretenem trobar  la complicitat d’un  i cadascun dels usuaris  i 
les  usuàries  d’Instagram  que  durant  aquests  dies  viuran  la  nostra  festa 
centenària,  promocionar‐la  i  donar‐la  a  conèixer  a  través  de  les  xarxes 
socials. 
 
El jurat 
El jurat estarà ̀ format per membres de la comissió de La Corrida i també de 
persones vinculades al món de la fotografia. 
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Premis 
Tots els premis  seran diversos productes de  La Corrida  i un mini  àlbum 
personalitzable  per  a  instagram  cedit  per  Iglesias  fotògrafs  / 
www.albumdigital.cat, que patrocina aquest 1r Concurs  Fotogràfic de  La 
Corrida Instagram #Lacorridapuigreig14 
 
Hi haurà 3 premis: 
‐ Premi a la millor fotografia del raid/rodeo i el seu entorn de dissabte. 
‐ Premi a la millor fotografia del passacarrers de diumenge. 
‐ Premi a la millor fotografia de les curses de cavalls. 
Cada premi tindrà un lot de productes de la La Corrida més un àlbum 
fotogràfic personalitzable d' albumdigital.cat 
 
Guanyadors i guanyadores 
El veredicte del  jurat es donarà a conèixer passada  la  festa de La Corrida 
d’enguany,  mitjançant  un  comunicat  a  la  web  de  La  corrida, 
www.lacorrida.info  i també a través d’Instagram amb  la mateixa etiqueta 
#lacorridapuigreig14 
 
Drets d'imatge 
Els drets de  les  imatges realitzades seran sempre propietat de  l'autor/a  i 
amb  Instagram  com  a  co‐propietari  (tal  com  marquen  les  normes 
d'Instagram). Tot  i això, els/les participants cedeixen a  l'organització de  la 
festa  de  La  Corrida,  els  drets  per  utilitzar‐les  (no  per  usos  comercials) 
sempre mencionant l'autor de la fotografia. 
 
El fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les 
fotografies  llevat dels  casos esmentats de  les persones guanyadores,  les 
quals tenen dret als premis corresponents. 
Davant de possibles dubtes en  la  interpretació de  les bases, prevaldrà el 
criteri de la comissió de la festa de La Corrida. 
Qualsevol  circumstància  o  conflicte  no  previst  per  aquestes  bases  el 
resoldrà la comissió de la festa de La Corrida. 
La  participació  en  aquest  concurs  implica  l’acceptació  total  d’aquestes 
bases per part dels participants. 
 

Puig‐reig, 11 de gener de 2014 


