BASES CONCURS #CARNESTOLTESCM2020
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Objectiu del concurs
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El Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader (a partir d´ara Complex) convoca la 4ª edició
del Concurs d´Instagram Carnestoltes 2020.
El concurs s´inicia dijous 20 de febrer de 2020 a les 7h i finalitza el 23 de febrer a les 12h.
La finalitat del concurs és premiar les fotografies més votades a Instagram que representin
el Carnestoltes dins del centre.

Requisits dels participants i de presentació de fotografies.
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Entraran a concurs totes aquelles fotografies relacionades amb el Carnestoltes fetes dins
del centre i publicades a Instagram amb l´etiqueta #CarnestoltesCM2020
Per participar al concurs cal ser abonat al centre i seguidor del perfil @canmercader a
Instagram
La publicació s´haurà de fer des de un perfil personal i públic de les persones participants.
Els participants poden presentar més d´una fotografia.
Els participants han de ser els autors materials de les fotografies (que han de ser originals),
fetes amb dispositiu mòbil i comptar amb el consentiment de les persones que apareixen.
Podran participar en el concurs les persones majors de 16 anys.
Un cop acabat el període de presentació de les fotografies (20 de febrer a les 22h) es
repostaran al perfil @canmercader les fotografies que compleixen amb els requisits de
participació i per tant entrin a concurs.
Les fotografies que rebin més “Likes” fins diumenge 23 de febrer a les 12h seran les
guanyadores.
Hi haurà 2 premis:
Categoria individual: Pack Marxandatge + 2 invitacions accés 1 dia.
Categoria grup (màxim 5 persones): 1 Article de Marxandatge a escollir per participant + 1
invitació accés 1 dia per participant.
El nom i imatge de les fotografies guanyadores es farà públic al web i xarxes socials del
centre i també mitjançant menció i comentari a Instagram el dia 24 de febrer a les 12h
Un cop notificat el nom del guanyador, aquest haurà de facilitar les seves dades personals i
de contacte al Complex mitjançant un mail a info@complexcanmercader.com adjuntant la
imatge guanyadora amb la màxima resolució per tal que li sigui entregat el premi.
Si passats 15 dies de la publicació del nom del guanyador, aquest no ha reclamat el premi,
aquest serà declarat desert i l´organització quedarà eximida de cap responsabilitat.
L´organització es reserva el dret a reproduir qualsevol de les imatges presentades al
concurs i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les per a la seva publicació.
El Complex es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser
considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.
Les imatges presentades no poden contenir ni fer referència a marques de tercers.
El Complex es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant si té
sospites d´una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.
El Complex no es fa responsable de les possibles pèrdues de dades per problemes de
correu electrònic o pel mal funcionament d´Instagram o Internet.
La participació al concurs es gratuïta

19. Participar al concurs suposa l´acceptació total d´aquestes bases i també la normativa d´us
d´Instagram: https://instagram.com/legal/terms

