
BASES concurs #HavaneresCalella15 

#PalafrugellEnCantada 

#InstaMusicFestivals #InCostaBrava 

 

Participants al concurs 

Pot prendre part en aquest concurs qualsevol usuari que publiqui fotografies i/o vídeos a Instagram 

i Facebook, fetes amb dispositiu mòbil i amb les etiquetes degudament concretades: 

#HavaneresCalella15 #PalafrugellEnCantada #InstaMusicFestivals #InCostaBrava. Les fotografies 

han de ser originals i creatives, alhora han de contribuir a difondre els atractius turístics de 

Palafrugell, i en concret, de tot allò relacionat amb el món de l’havanera, a través d’imatges 

detallistes o més genèriques. 

Definició de les fotografies guanyadores 

Poden optar als premis del concurs totes les imatges i vídeos, fets amb dispositiu mòbil, que hagin 

estat publicats a Instagram i/o Facebook entre l’1 i el 12 de juliol i amb les etiquetes 

#HavaneresCalella15 #PalafrugellEnCantada #InstaMusicFestivals #InCostaBrava. Un cop finalitzat 

el concurs, el jurat escollirà les fotografies i vídeos finalistes, dels quals es demanarà a l’usuari 

l’arxiu original, de manera que es demostri que la fotografia i vídeo han estat fets amb un dispositiu 

mòbil. En cas de tractar-se de fotografies o vídeos fets amb càmera, el premi es lliurarà a un altre 

finalista amb la prèvia comprovació que han estat fets amb un dispositiu mòbil. 

Els usuaris finalistes podran enviar l’arxiu original en un termini de 24h des que se’ls comuniqui. 

Seguidament, es comunicaran els guanyadors del concurs a les diferents xarxes socials. 

Premis del concurs 

L’Institut de Promoció Turística de Palafrugell (IPEP) comunicarà personalment als guanyadors la 

manera de fer efectius els premis (una estada VIP per a 2 persones per a la 50a edició de la Cantada 

d'Havaneres a Calella de Palafrugell el 2 de juliol de 2016). El premi és intransferible i s’ha de 

consumir segons les condicions establertes. 

Jurat i veredicte 

El jurat designat per l’IPEP es reunirà i escollirà les fotografies i vídeos finalistes del concurs 

d’Instagram i Facebook. Es comunicaran la fotografia i el vídeo guanyadors un cop s’hagi comprovat 

que han estat fetes amb dispositiu mòbil. 

Acceptació de les bases legals 

La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat, 

així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través dels canals de 

comunicació de l’IPEP i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i altres empreses implicades. El 

veredicte del jurat és inapel·lable. 


