
	  
 

 

BASES DEL I CONCURS LITERARI I DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 
SANT JORDI 2020 

 

Condicions de participació  

Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones que publiquin 
fotografies a Instagram amb les etiquetes: #SantJordiPrats2020 i que segueixin 
i mencionin el perfil @pratsdellucanes.    

Per participar al concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil 
públic i respectar les condicions d’ús d’aquesta xarxa. 

El concurs comença el dilluns 20 d’abril del 2020 a les 12 de la nit i acaba el 23 
d’abril del 2020 a les 23:59 h. 

Les fotografies a presentar en concurs han de reflectir la imatge d’un Sant Jordi 
diferent. Per tant, imatges relacionades amb la diada i la seva celebració des 
de casa. 

Es poden presentar tantes fotografies com es vulgui per perfil d’instagram. No 
hi ha límit. 

 

Jurat    

El jurat estarà format per una persona de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
tres professionals de l’àmbit del disseny, la fotografia i la comunicació 
audiovisual, i les tres directores de les escoles de primària i l’escola bressol 
municipal. 

El jurat escollirà les tres millors imatges d’entre totes les presentades, valorant 
aspectes com la originalitat, la creativitat i la capacitat de copsar l’esperit de 
Sant Jordi en una instantània.  

 

Premis  

Els noms de les persones guanyadores es donaran a conèixer a partir del 28 
d’abril del 2020, a través dels comptes de Facebook, Instagram i Twitter de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, al web, i a través d’un missatge a les 
fotografia guanyadores.  

PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA. Premi a la imatge que copsi millor la 
tradició d’un Sant Jordi confinat. 



	  
PREMI AL MILLOR ESCRIT. Premi al millor escrit posant en valor el relat i 
l’escriptura. 

Els premis a les dues fotografies guanyadores estaran formats per un lot de 
llibres i un roser. 

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització al correu 
cultura@pratsdellucanes.cat per coordinar els detalls de l’entrega dels premis.   

 

 Ús de les imatges  

La publicació d'imatges a Instagram amb #SantJordiPrats2020 significa 
l'acceptació d'aquestes bases.  

• Les persones participants assumeixen la responsabilitat pel que fa a 
autoria i originalitat de les imatges que enviïn.  

• Les persones participants es fan responsables davant de tercers d'haver 
obtingut els drets d'imatge exigits per la llei de les persones o entitats 
que hi apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l'entitat 
organitzadora.  

• Si apareixen persones menors d'edat a les imatges, les persones 
concursants hauran de tenir el consentiment dels tutors legals per a 
publicar-les. L'Ajuntament, en cap cas, no assumirà aquesta 
responsabilitat, ni les conseqüències que se'n puguin derivar.  

• Totes les imatges que participin en el concurs podran ser utilitzades per 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès a través de les xarxes socials i el web 
municipal citant-ne l'autoria, sense límit temporal. 


