
 

 

 
 

BASES CONCURS 
 

QUI HI POT PARTICIPAR? 
Podran participar-hi totes aquelles persones físiques de 14 anys o més que no hagin estat implicades en la definició 

i/o preparació d’aquest concurs. Quedaran excloses del concurs les imatges presentades per marques comercials o 

empreses. 

QUÈ S’HA DE FER PER PARTICIPAR-HI? 
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions 

d’aquesta xarxa. 

QUINA TEMÀTICA HAN DE TENIR LES FOTOGRAFIES? 
S’estableix una única categoria, la temàtica de la qual és el món del vi en sentit ampli: vinyes, paisatge, patrimoni, 

cellers, enoturisme, moments...  

COM PUC PARTICIPAR AL CONCURS? 
Els participants hauran de publicar la foto a la xarxa Instagram a través del seu propi perfil, posar un títol 

(preferiblement identificatiu del lloc o esdeveniment fotografiat), i etiquetar-la amb el hashtag 

#vinstagrampenedès2017 (amb accent obert). 

No podran contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori, i hauran de tenir 

les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer. Les fotografies tampoc hauran d’estar 
signades ni presentar cap senyal que pugui identificar a l’autor. 

Es podran presentar a concurs un màxim de 3 fotografies. En cas que algun participant superi aquest número el 
jurat es reserva la potestat de decidir quines de les presentades són les 3 que finalment participen, acollint-se a 
criteris de qualitat. 

 
 

 
Del 19 de juny al 15 d’octubre de 2017 
CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM 
 

#vinstagrampenedès2017 
 



QUIN ÉS EL TERMINI? 
Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima varietat en les imatges, el termini per publicar-les a la xarxa Instagram 
s’obrirà el dia 19 de juny i acabarà el 15 d’octubre. 

No s’acceptaran fotografies publicades fora d’aquest termini. 

VEREDICTE I PREMIS 
Un jurat professional seleccionarà les millors 20 fotografies presentades a Instagram durant la fase de concurs. Els 
guanyadors no podran haver estat premiats en anteriors edicions del concurs. 

 

Hi haurà dues fotografies premiades: 
 

1) FOTOGRAFIA MÉS VOTADA. 
Les 20 fotografies seleccionades pel jurat seran exposades presencialment a les biblioteques participants i també 

a les seves pàgines de Facebook del dia 1 al 24 de novembre, per tal que tothom que ho desitgi voti la que més li 

agrada. La guanyadora serà la que obtingui més vots i “M’agrada” rebi en el total de les 6 biblioteques 

participants. 

2) FOTOGRAFIA DEL JURAT 
Entre les 20 fotografies seleccionades, un jurat integrat per representants del Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya Vinseum, persones del món de la fotografia i de les biblioteques, triarà la guanyadora. 

El premi pels autors de les imatges guanyadores serà: 

- Un lot d’ampolles de vins  

- Un lot de llibres 

- Entrades a equipaments i espectacles de Cultura dels diferents municipis que organitzen el concurs. 

 

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 les biblioteques. 

El veredicte és inapel·lable, i es farà públic durant la setmana del 27 de novembre a l’1 de desembre. 

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. 

               

ORGANITZEN: 

Biblioteca Marta Mata de Cunit; Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera; Biblioteca Manuel de Pedrolo de 
Sant Pere de Ribes; Biblioteca Josep Pla de Sant Pere de Ribes-Les Roquetes; Biblioteca Terra Baixa del Vendrell; 
Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca. 
 


