Concurs d’Instagram Firesplugues 2015: #ViulaFira
Els dies 9 i 10 de maig se celebra la 16a Firesplugues a la rambla del Carme i, al voltant d’aquest
esdeveniment, l’Ajuntament d’Esplugues ha convocat el 1r Concurs de Fotografia #ViulaFira a
Instagram, que té com a objectiu potenciar la participació de la ciutadania a la Fira a través d’aquesta
xarxa social.
Per participar‐hi, cal fer‐se seguidor del perfil d’Instagram @firesplugues i penjar fotografies de la Fira
amb l’etiqueta #ViulaFira.
Bases del concurs #ViulaFira
•

Fotografia amb el teu mòbil les millors imatges de Firesplugues 2015, fes‐te seguidor a
Instagram del perfil @firesplugues i puja‐les amb l’etiqueta #ViulaFira.

•

Les fotografies s’han de fer en horari de fira (dissabte 9, de 10.30 a 21 h, i diumenge 10, de
10.30 a 21 h) i dintre del recinte firal (rambla del Carme i plaça Ghandi). Les fotografies
anteriors o posteriors a les dates i horaris assenyalats no seran valorades.

•

El concurs està obert a la participació de tothom, amb l’única condició que els participants
siguin seguidors del perfil @firesplugues a Instagram.

•

Cada participant pot penjar un número il∙limitat de fotografies.

•

El veredicte es farà públic el 15 de juny, a través del web de l’Ajuntament d’Esplugues
(www.esplugues.cat), del perfils de Twitter @ajesplugues i del perfil d’Instagram
@firesplugues.

•

El guanyador/a haurà de posar‐se en contacte amb el Servei de Comerç de l’Ajuntament (Edifici
Muncipal Puig Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n), trucant al 93 372 04 16 (ext. 1641) o enviant
un correu electrònic a pvilchez@esplugues.cat.

•

Per demostrar l’autoria de la fotografia premiada, el guanyador/a haurà de portar el seu mòbil
(per mostrar la imatge) i el seu DNI.

•

El premi és un sopar per a dues persones en un dels restaurants d’Esplugues que han obtingut
l’acreditació AMED (Bar Restaurant Sant Joan, Meskvins, Bohemia, Restaurante La Pubilla,
Hotel Abba Garden, Restaurante Barra d’Or i Bar Restaurante O’Pazo).

•

El jurat estarà format per integrants de les regidories de Comerç i Comunicació.

•

L’Ajuntament d’Esplugues podrà fer ús no comercial de les imatges participants, fent esment de
l’autoria.

•

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist de la manera més adecuada.

