Concurs a Instagram per a la creació del cartell de
Fires i Festes de la Santa Creu 2015
Des de l'Ajuntament de Figueres -seguint la línia iniciada el 2014 amb la retransmissió
del pregó per Twitter - s'ha decidit potenciar la presència de les xarxes socials i de la
ciutadania a la seva festa major. És per aquest motiu que vol que el cartell de la Santa
Creu 2015 hi apareguin tant figuerencs com sigui possible. Per fer-ho, es fa una crida
perquè tothom qui ho vulgui es faci un "selfie" on també hi aparegui el seu racó preferit
de Figueres. Amb la suma d'imatges es farà el cartell de la Santa Creu 2015.

Participants
Aquest és l’objectiu d'aquest concurs on podran participar aquelles fotografies fetes
amb un dispositiu mòbil (Android / Iphone), i que deixin testimoni de la seva persona i
d'algun element de Figueres que es reconegui. La participació al concurs és gratuïta.
Imatges fetes amb càmeres de fotos quedaran descartades. El concurs comença el 13
de març a les 00.01h i acaba el 29 de març a les 23.59h. Entraran a formar part del
concurs totes aquelles fotografies que segueixin la temàtica del concurs i que portin
l'etiqueta #santacreu2015. Les fotografies hauran d’estar fetes dins del període del
concurs i publicades en un perfil públic d’Instagram. Cada participant pot participar
amb tantes fotos com vulgui dins el termini del concurs i sempre d'acord amb la
temàtica del mateix. La publicació d’imatges a Instagram amb les etiquetes l'etiqueta
#santacreu2015 significa l’acceptació d’aquestes bases. Pujar les fotografies a
Instagram amb l'etiqueta #santacreu2015 implica el permís perquè ens posem en
contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia.

Jurat i Veredicte
El jurat designat per l’Ajuntament de Figueres escollirà les fotografies que formaran
part definitivament del cartell. Es comunicaran les fotografies guanyadores a finals del
mes de març, per les xarxes socials de l’Ajuntament. Els protagonistes de les imatges
rebran un regal que els ajudarà a gaudir, encara més, de les Fires i Festes de la Santa
Creu 2015. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització al
correu alcaldia@figueres.org enviant la fotografia original i l’escollida, amb la major
resolució possible i en un termini màxim de 5 dies. Passat aquest termini, l'organització
quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador.

Premis
Les imatges seleccionades entraran en el sorteig d'entrades per a l'estrena mundial del
Circ Charlie Rivel, el 23 d'abril, a la plaça Catalunya.
Els premis no es podran canviar o substituir a petició del guanyador, ni podran ser
canviats pel seu valor en metàl·lic.
Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu i
l’Ajuntament de Figueres no us haurà de compensar.

Ús de les imatges
La participació en el concurs autoritza la divulgació de les fotografies en els canals de
comunicació de l’Ajuntament de Figueres. Totes les imatges que participin al concurs
podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Figueres per a futures campanyes de
promoció de la entitat mencionant el nom d’usuari de l’autor.

Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i del dictamen
del jurat.

Annexa
S’amplia el termini per presentar selfies fins al diumenge 12 d’abril a les 22:h per
penjar el selfie amb l'etiqueta #santacreu2015 amb el seu lloc preferit de
Figueres.
Dilluns 13 d’abril, es farà pública la nova versió del cartell -on no hi apareixerà
cap imatge de càrrecs electes del consistori- en el decurs de la presentació dels
actes de la festa major de la ciutat.

