
 
 
 
 
 
 
 

 

Bases de la segona edició del concurs d’Instagram # EstiualMasnou2018 
Del 30 de juliol al 14 de setembre 
 
 
1. Objectiu del concurs  
 
L’Ajuntament del Masnou convoca la segona edició del concurs d’Instagram 
#EstiualMasnou2018, enguany amb l’estiu com a temàtica. La finalitat del concurs és 
seleccionar les millors fotografies que representin el municipi durant l’estiu per tal 
d’il·lustrar les vacances al Masnou.  
 
Hi poden participar fotografies que reflecteixin l’estil de vida, l’activitat i les experiències 
que caracteritzen la manera de viure l’estiu al Masnou. 
 
 
2. Calendari i terminis de participació 
 
El concurs comença el 30 de juliol de 2018 a les 00 h i acaba el 14 de setembre de 
2018 a les 14 h. No s’admetran a concurs fotografies publicades i etiquetades fora 
d’aquest període. 
 
 
3. Forma de participació  
 
Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic .  
 
Els participants han de: 

• Realitzar una fotografia de l’estiu al Masnou. 
• Etiquetar la fotografia amb les etiquetes #EstiualMasnou2018 , #elmasnou 

#elmasnouturisme i mencionar el compte @elmasnou.cat a la publicació. 
• Fer-se seguidors del compte @elmasnou.cat. 

 
La publicació s’ha de fer des del perfil personal de les persones participants. 
 
Les fotografies han d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com 
es desitgi, però el mateix autor o autora només pot ser escollit com a finalista una 
vegada al llarg del concurs. 
 
Les fotos han de ser originals. 
 
Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas dels 
menors d’edat, el fet de participar en el concurs implica que compten amb l’autorització 
dels pares o tutors legals. 
 
Els finalistes i la persona guanyadora seran contactats a través d’un missatge a la seva 
fotografia. Els noms dels finalistes i el guanyador o guanyadora també es faran públics 
al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.  
 
Els finalistes i la persona guanyadora hauran d’enviar la fotografia original amb la major 
resolució possible al correu turisme@elmasnou.cat. 
 
 
4. Premi 
 



 

El premi consisteix en un àpat per a dues persones al restaurant Tresmacarrons del 
Masnou (de dimarts a dijous al migdia, menú tradició per a dues persones, vi i cafè 
inclosos, amb un cost total de 129,42 €). El dinar tindrà una validesa de tres mesos a 
partir de l’entrega del premi. 
 
 
5. Selecció de finalistes i jurat 
 
Cada setmana hi haurà tres fotografies finalistes de tres autors diferents que s’escolliran 
per votació popular  a Instagram. Les tres fotografies d’autors diferents que hagin 
obtingut més “m’agrada” des del dilluns a les 00 h fins al diumenge a les 23.59 h seran 
les tres finalistes de la setmana. Els finalistes s’anunciaran el dimarts següent al compte 
@elmasnou.cat. 
 
Setmana  Publicació de le s fotografies finalistes  
Del 30 de juliol al 5 d’agost 7 d’agost 
Del 6 al 12 d’agost 14 d’agost 
Del 13 al 19 d’agost 21 d’agost 
Del 20 al 26 d’agost 28 d’agost 
Del 27 d’agost al 2 de setembre 4 de setembre 
Del 3 al 9 de setembre 11 de setembre 
Del 10 al 14 de setembre 18 de setembre 
 
Es poden fer tantes fotografies com es desitgi, però el mateix autor o autora només pot 
ser escollit com a finalista una vegada al llarg del concurs. D’aquesta manera, la 
persona escollida com a finalista la primera setmana pot continuar etiquetant 
fotografies, però ja no es valoraran entre les finalistes setmanals. 
 
La fotografia guanyadora serà triada per un jurat entre les 21 finalistes.  
 
El jurat  està format per un representat de la Regidoria de Turisme, per un del 
Departament de Comunicació i Premsa i per dos fotògrafs experts en fotografia del 
municipi. El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat del municipi en la 
imatge, l’originalitat de la fotografia, l’estètica i la qualitat de la imatge. 
 
L’Ajuntament farà públic el veredicte del jurat el divendres 21 de setembre. 
 
 
6. Ús de les imatges i ús de les dades 
 
Les imatges publicades amb l'etiqueta #EstiualMasnou2018 seran publicades al web, 
les xarxes socials i altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Les imatges finalistes i guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l'Ajuntament 
del Masnou per a futures campanyes de promoció del municipi. 
 
Pujar les fotografies amb l'etiqueta #EstiualMasnou2018 implica el permís perquè 
l'Ajuntament del Masnou es posi en contacte amb els finalistes i la persona guanyadora 
a través d'un missatge a la fotografia. Els noms dels finalistes i del guanyador o 
guanyadora també es faran públics als canals indicats anteriorment. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades dels finalistes i de la 
persona guanyadora seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el 
responsable. 
 



 

 
7. Acceptació de les bases 
 
La publicació d’imatges amb l’etiqueta #EstiualMasnou2018  significa l’acceptació 
d’aquestes bases.  
 
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram: 
http://instagram.com/legal/terms. 
 
La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat. 
 
 
8. Protecció de dades de caràcter personal i respon sabilitats  
 
L’Ajuntament del Masnou no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un 
sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari 
de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  
 
En el cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi 
hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de l’Ajuntament del 
Masnou, l’Ajuntament no se’n fa responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar 
sempre @elmasnou.cat a les publicacions i comprovar que la publicació és visible des 
de qualsevol compte.  
 
L’Ajuntament té la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin 
les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin 
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social.  
 
L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al 
seu compte d’Instagram. Aquestes imatges pertanyen exclusivament als seus autors i, 
en conseqüència, han de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a 
les fotografies publicades, si n’hi apareixen. L’Ajuntament no es responsabilitza que un 
tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del 
concurs. 
 
 
9. Drets d’autoria 
 
Les persones finalistes i la guanyadora cedeixen expressament a l’Ajuntament del 
Masnou, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la 
propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat 
amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa 
d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta 
explotació amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries. 
 
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació 
pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i 
multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les 
plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. 


