I FESTIVALET POSTA DE SOL DE ROSES.
CONCURS FOTOGRÀFIC: #POSTADESOLROSES
12 d'octubre al 13 de novembre de 2016
1. Objecte del concurs
L’Ajuntament de Roses organitza un concurs fotogràfic a través de la xarxa social
Instagram anomenat “Festivalet Posta de Sol”, en motiu del I Festivalet Posta de Sol per
l’Estiuet de Sant Martí dies 12 i 13 de novembre de 2016.
2. Organització i publicació.
El concurs #postadesolroses està organitzat per l’Ajuntament de Roses. Les bases es
publicaran a la web www.postadesol.cat
3. Objectiu
L’Ajuntament de Roses convida als participants a realitzar fotografies en motiu del
Festivalet Posta de Sol. Les fotografies que es presentin hauran de contribuir a difondre
els atractius de Roses i la seva posta de sol i del Festivalet Posta de Sol a través
d’imatges detallistes o més genèriques de la Posta de Sol i/o del Festivalet.
4. Requisits de participació :
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de :
1. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: https://www.instagram/festivaletpostasol
2. Compartir imatges de fotografies de postes de sol i del Festivalet Posta de Sol. Les
fotografies poden ser d’imatges detallistes o més genèriques.
3. Els participants han de tenir un perfil d’instagram en obert (no privat) perquè el jurat
pugui veure les imatges.
4. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de
ser original.
5. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin, sempre relacionades
amb el Festivalet Posta de Sol i la Posta de Sol de Roses.
6. Perquè una fotografia entri en el concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament
amb el hashtag #postadesolroses #visitroses entre el 12 d'octubre a les 00.01h i el 13 de
novembre de 2016:
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram,
que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms.

5. Calendari del concurs
El concurs comença el 12 d'octubre 0h 01 i acaba el 13 de novembre de 2016 a les 12h
de la nit. Només es podran penjar fotografies en el seu perfil d’Instagram en aquest
període.
6. Criteris de valoració
A l’hora de valorar la fotografia es tindran en compte els següents aspectes, que es
valoraran amb 3 punts cadascun: l’adequació a la temàtica, l'originalitat i la tècnica.
7. Jurat
Les fotografies guanyadores seran escollides per un jurat format per l’alcaldessa, el
regidor de Promoció Econòmica, un membre del departament de Comunicació de
l’Ajuntament de Roses i un membre del departament de Turisme de l’Ajuntament de
Roses.
8. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat és inapel·lable.
9. Premis del concurs
Se seleccionaran 15 fotografies finalistes entre les 2 temàtiques: Posta de sol i del
Festivalet Posta de Sol i d'aquestes se n'escollirà una de guanyadora de cada temàtica.
Una selecció de les fotografies finalistes de cada categoria s'exhibiran en una exposició
de fotografies del Festivalet Posta de Sol per a l'edició 2017.
Premi a la millor fotografia d'una Posta de Sol: una nit d’hotel a dues persones en un hotel
de Roses.
Premi a la millor fotografia del Festivalet Posta de Sol (12 i 13 de novembre 2016): una nit
d’hotel per a dues persones en un hotel de Roses.
10. Procediment d’acceptació
Entre el dia 17 i el 21 de novembre, el jurat seleccionarà les imatges guanyadores i el dia
22 de novembre l’Ajuntament de Roses deixarà un missatge a les fotografies guanyadores
i finalistes perquè els autors es posin en contacte amb l’àrea de Promoció econòmica de
l’Ajuntament de Roses.
Les persones guanyadores i finalistes han de posar-se en contacte amb l’Ajuntament de
Roses a través del correu electrònic promocioeconomica@roses.cat en el qual confirmarà
la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de 6 dies naturals des del dia 22
de novembre, on facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i
un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora.

En cas que els guanyadors i finalistes no responguin en el termini indicat per acceptar el
premi, o no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol el premi, el
guanyador/finalista quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat
classificada a continuació.
Un cop els guanyadors/ finalistes hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats
a través de les diferents xarxes socials de l’Ajuntament de Roses i al seu web.
11 Limitació de la responsabilitat
L’Ajuntament de Roses no és responsable de les interrupcions o errors a internet, a la
xarxa social de l’Ajuntament de Roses, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliurement o dades personals.
L’Ajuntament de Roses exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i , en particular, encara que
no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
12 Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció
i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
13 Propietat intel·lectual
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i Instagram s’atorga
una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop acceptin el
premi, el guanyador cedirà a l’ajuntament de Roses el dret a utilitzar-la (no per usos
comercials) i publicar-la en el seus Canals informatius digitals i analògics.
En qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.
14 Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de l’Ajuntament pel que fa a la resolució de qualsevol
qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no
acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de
la mateixa, l’Ajuntament de Roses quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació
concreta amb ell

