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1r Concurs d’Instagram de Rutes per la comarca del Pla de 
l’Estany 

Del 17 de novembre de 2017 al 7 de gener de 2018 

 
 
L’àrea de turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany convoca la 1a edició del Concurs 
d’Instagram de Rutes per la comarca coincidint amb la publicació de la nova guia de rutes de 
senderisme, bicicleta i BTT. 
El concurs s’iniciarà el 17 de novembre i s’allargarà fins 7 de gener de 2018. Hi podrà participar 
tothom qui vingui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #rutesplaestany. 
 

Objectiu del concurs 

L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la nova guia de rutes de senderisme, bicicleta i 
BTT de la comarca del Pla de l’Estany, així com fomentar la visita i el coneixement dels diferents 
recursos naturals i patrimonials de la comarca.  

 

 

BASES 

1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS I DE PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES 
 

- Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #rutesplaestany en les que hi 
aparegui fotografiada la guia de rutes de senderisme, bicicleta i BTT de la comarca del 
Pla de l’Estany dins el marc d’una de les rutes que es proposen. 
 

- Hi haurà 1 únic premi. La millor imatge serà escollida segons el criteri del jurat i haurà de 
complir amb els requisits presents en aquestes bases. 
 

- Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les 
imatges cal seguir el compte d’Instagram @consellcomarcalplaestany i mencionar-lo a la 
publicació participant al concurs. 

 
- La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants. 

 
- Les fotografies hauran d’estar fetes dins el període del concurs i sempre cal que hi 

aparegui en elles la guia de rutes de senderisme, bicicleta i BTT de la comarca del Pla de 
l’Estany. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran al concurs. 

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

 
- Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors 

d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix 
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que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització 
dels pares o tutors legals”. 

 
- No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o 

indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus 
familiars de primer grau. 

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

guanyador també es farà públic al web i a les xarxes socials. El guanyador haurà d’enviar 
la fotografia original amb la major resolució possible al correu turisme@plaestany.cat   

 
- La participació al concurs és gratuïta. 

 
 

2. CALENDARI I TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 

El concurs començarà el 17 de novembre de 2017 a les 00.00h i acabarà el 7 de gener de 2018 
a les 23:59h.  

 
3. ÚS DE LES IMATGES I LES DADES 

1. Les imatges publicades amb l'etiqueta #rutesplaestany seran públiques al web del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, al web de turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany  
i a les xarxes socials dels organitzadors. 
  

2. La imatge guanyadora del concurs podrà ser utilitzada pel Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per a futures campanyes de promoció de la comarca. 

  
3. Pujar les fotografies amb l'etiqueta #rutesplaestany implica el permís perquè el Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany es posi en contacte amb el guanyador a través d’un missatge 
a la fotografia. El nom del guanyador es farà públic als canals indicats anteriorment.  
  

4. 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 del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

 
4. PREMIS I JURAT 

1. El premi constarà en un dinar per a dues persones en un dels restaurants de la comarca.  
 

2. El jurat estarà format per la Consellera de Promoció Econòmica i Turisme del Pla de 
l’Estany, per  dos representats de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme i un 
responsable de Comunicació. 
  

3. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dimarts 9 de gener de 2018. 
  

4. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el 
guanyador/a no contacta amb l’organització abans de les 15h del dimecres 10 de gener. 
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En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre de 
vots pel jurat. 

  
5. El jurat, en la seva deliberació, valorarà l’originalitat de la fotografia, l’estètica i la 

qualitat de la imatge. 
 

6. La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas el premi es podrà 
canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la 
persona guanyadora. 

 

5. INFORMACIÓ ADDICIONAL  

1. 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. 
  

2. En cas que el sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi 
alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany, l'organització no se'n farà responsable. En aquest sentit, recomanem 
mencionar sempre @consellcomarcalplaestany a les publicacions, evitar perfils privats i 
comprovar que la publicació és visible des de qualsevol compte. En cas de comptar amb 
un perfil privat, aconsellem de forma addicional avisar @consellcomarcalplaestany a 
través d'un comentari a Instagram o d'un missatge directe abans que s'acabi el concurs. 
  

3. L'organització tindrà 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. 

  
4. El Consell Comarcal no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin 

al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en 
conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a 
les fotografies publicades, si n'hi apareixen. El Consell Comarcal no es responsabilitzarà 
que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a 
conseqüència del present concurs. 

 
 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

1. La publicació d'imatges amb l'etiqueta #rutesplaestany significa l'acceptació d'aquestes 
bases. 
  

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les 
podeu consultar a instagram.com/legal/terms 
  

3. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat. 
 
 


