
 

 

 

I Concurs d'Instagram #Blanesvilaflorida 

 

Bases del concurs 

 Entraran a formar part del concurs les fotografies a Instagram amb l'etiqueta 

#Blanesvilaflorida. El motiu pot ser qualsevol espai botànic, jardins o flors, on es 

reconegui que està feta a Blanes 

 El concurs comença el 12 de maig de 2016 a les 00.00h i acaba el 29 de maig a 

les 23.59h, període que coincideix amb la inauguració de l’exposició Blanes 

botànic i la festa de les Estores de Corpus de Raval (29 de maig). 

 El guanyador serà contactat a través d'un missatge a la seva fotografia. El nom del 

guanyador també es farà públic als comptes de Facebook de l’Ajuntament de 

Blanes, als d’Instagram @blanesturisme i @IgersGirona i en aquest web. El 

guanyador haurà de posar-se en contacte amb l'organització al correu 

cultura@blanes.cat enviant la fotografia escollida amb la major resolució 

possible. 

 Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del concurs i se'n poden fer tantes 

com es vulgui. 

 Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone). 

 Es podrà entrar de manera gratuïta al Jardí Botànic Tropical Pinya de Rosa 

(dissabte, 21 de maig, de 9 a 19h), indicant a l’entrada que es vol participar al 

concurs d’Instagram #Blanesvilaflorida. 

 La participació al concurs és gratuïta.  

 

Premis i jurat 

 El jurat està format per Pilar Junyent, manager @IgersGirona, un representant de 

l’Associació d’Estores de Raval, un representant de l’Agrupació Fotogràfica i 

Cinematogràfica de Blanes i Joaquim Torrecillas, regidor de Cultura i Festes de 

l’Ajuntament de Blanes. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el divendres 

3 de juny de 2016. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a 

modificar la seva decisió si el guanyador no contacta amb l'organització abans de 

les 9h del dijous 9 de juny. En aquest cas, es seleccionarà com a guanyadora la 

següent imatge amb més números de vots pel jurat. 

 Els premis no es podran canviar per diners i consistiran en un lot de productes 

gastronòmics (mel del Marimurtra, vi Blanc de Vela de cal Correu i vermut i cava 

Laviret), 2 entrades al Jardí Botànic Marimurtra, 2 entrades al Jardí Botànic 

Tropical Pinya de Rosa i 2 entrades per un dels espectacles de la nova temporada 

al Teatre de Blanes.  



 L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema 

en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de 

qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  

 

Ús de les imatges i les dades 

 La imatge guanyadora del concurs podrà ser utilitzada per l'Ajuntament de Blanes 

per a futures campanyes de promoció de la ciutat, indicant sempre el nom del seu 

autor. 

 La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #Blanesvilaflorida significa 

l'acceptació d'aquestes bases. 

 Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta #Blanesvilaflorida implica el 

permís perquè ens posem en contacte amb el guanyador a través d'un missatge a 

la fotografia. El nom dels guanyador també es farà públic als canals indicats 

anteriorment. 

 La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions 

d'Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms  
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