
 
 

BASES	CONCURS	INSTAGRAM	FIRA	DE	LA	LLET	2022	
	
Temàtica: 	
El concurs fotogràfic estableix una categoria general, la 11a Fira de la Llet en totes les seves 
vessants. Les imatges hauran de mostrar qualsevol acte, taller, activitat, vivència o realitat de 
la fira. 	
 
Organitza: 	
Associació Fira de la Llet amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.  

 

Requisits: 

-Les fotografies han de ser preses a Vilobí d’Onyar en el marc de la 11a Fira de la Llet, durant 

el dissabte 15 d’octubre i el diumenge 16 d’octubre de 2022. 

 

-Per participar és necessari compartir una imatge a través d’Instagram amb el 

hashtag #firadelallet2022. 

 

-Ser seguidor del compte d’Instagram @firadelallet. 

 

-Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui veure 

les imatges. 

 

-El número d’imatges que es poden enviar per persona és il·limitat. 

 

-Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot i complint puguin vulnerar 

drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a 

més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la fotografia. 

 

-La imatge ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer. Si 

apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el consentiment 

dels/de les tutors/es legals per publicar-les. L’organització, en cap cas, no es fa responsable de 

les reclamacions presentades per terceres persones que hagin pogut veure lesionats els seus 

drets, ni les conseqüències que se’n puguin derivar d’aquest fet. 

 

Calendari del concurs 

El període per participar en el concurs comença el 15 d’octubre de 2022 a les 08:00 hores i 

acabarà el 16 d’octubre a les 20:00 hores. 

 



La publicació de la fotografia guanyadora es farà el 31 d’octubre de 2022 al perfil d'Instagram 

de la Fira de la Llet i de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

El lliurament del premi es farà el 4 de novembre de 2022 a les 18:30h a la Sala d'Actes de Can 

Roscada de Vilobí d’Onyar. Si la persona guanyadora no es presenta a recollir el guardó, el 

premi quedarà desert.  

Premis  

Les fotografies guanyadores obtindran un lot de productes de la Fira de la Llet. . 

 

Jurat 

El jurat del concurs està format per membres de la Fira de la Llet i de l’Ajuntament de Vilobí 

d’Onyar.  

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic per les xarxes socials de la Fira de la 

Llet i de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

Ús de les imatges 

L’acceptació del premi comporta una cessió gratuïta dels drets d’explotació de les imatges i, 

en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de 

qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos, entre altres, materials gràfics, 

audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els 

casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 

Acceptació de les bases 

La Fira de Llet es reserva el dret d’introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest 

concurs en qualsevol moment, sense que això pugui derivar-se’n cap responsabilitat. No 

obstant això, aquests canvis es comunicaran a les xarxes socials de la Fira de la Llet i de 

l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

L’organització no es fa responsable de la impossibilitat de registrar i enviar notificació als 

guanyadors derivada de problemes tècnics. 

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra de les bases legals del concurs. 

L’organització es reserva el dret de donar de baixa la participació del concurs a aquells 

participants que no respectin les bases. 

  
 


