BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA #SOCSIURANA A INSTAGRAM

1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotograﬁes d'Instagram que compleixin els següents requisits:

• La fotograﬁa ha d’estar relacionada amb les Fires/Festes de l’Oli nou dels municipis de la DOPSiurana (temporada 2017/18).
• La fotograﬁa ha de contenir les etiquetes #socsiurana i @dopsiurana.
• L’usuari ha de ser seguidor del perﬁl d’Instagram @dopsiurana.

2. El concurs comença el 17 de novembre de 2017 a les 17.00h i ﬁnalitza el 31 de gener de 2018 a les 24.00h i les fotograﬁes han de ser
compreses en aquest període.

3. Es poden fer tantes participacions com es desitgi, totes entraran en el concurs.
4. Les fotograﬁes han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil.

5. El veredicte s’emetrà el dia 2 de març del 2018. Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge directe (privat) per Instagram. Els
noms dels guanyadors també es podran fer públics als diferents comptes de la DOPSiurana a les xarxes socials.

6. Un cop acabat el concurs, els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l'organització mitjançant el correu mgelonch@dopsiurana.com. Caldrà que enviïn la fotograﬁa escollida com a guanyadora amb la major resolució possible.
7. La participació al concurs és gratuïta.
ÚS DE LES IMATGES

1. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per la DOP Siurana per a futures campanyes de promoció de la marca.
2. La publicació d'imatges a Instagram amb l’etiqueta #socsiurana i anomenant la @dopsiurana signiﬁcarà l'acceptació d'aquestes bases.
ÚS DE LES DADES

1. Pujar les fotograﬁes a Instagram amb l’etiqueta #socsiurana i anomenar la @dopsiurana implica el permís perquè ens posem en contacte
amb els guanyadors a través d'un missatge privat.

2. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.

3. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels
guanyadors no s'incorporaran a cap ﬁtxer de la DOP Siurana.
PREMIS I JURAT

1. El jurat de la DOP Siurana, format per l’equip de comunicació i els membres de la Comissió rectora designats, triarà les tres fotograﬁes
ﬁnalistes. El primer, segon i tercer premi aniran en funció del nombre de vots obtinguts pel jurat.

2. La DOP Siurana emetrà públicament el seu veredicte el dia 2 de març de 2018. S’informarà de l’entrega dels premis privadament als
guanyadors/es, que es realitzarà en un acte durant el primer quadrimestre de 2018.

3. La decisió del jurat és deﬁnitiva però l’organització es reserva el dret a modiﬁcar la seva decisió si el guanyador no contacta amb la DOP

Siurana abans del dia 9 de març de 2018. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre de vots del
jurat.

4. Premis:

• 1r Premi: Càmera esportiva - GoPro HERO Session, vídeo de 1440p30, 8MP, negro, i un lot d’oli DOP Siurana.
• 2n Premi: Tauleta Lenovo Tab3-710F, 17,78 cm ( 7 ''), WiFi 8 GB, i un lot d’oli DOP Siurana.

• 3r Premi: Càmera aquàtica - Polaroid IE090 Blava, doble pantalla, submergible 3 metres, i un lot d’oli DOP Siurana.
ADDICIONAL

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar a www.instagram.com/legal/terms.
La DOP Siurana es reserva el dret de canviar, suspendre o cancel·lar les bases del concurs per a qualsevol causa, sense dret a reclamació.

www.dopsiurana.com -

+34 977 331 937 - info@dopsiurana.com

