3r CONCURS D’INSTAGRAM “ENCONTATS”
MERCAT DEL CONTE INFANTIL DE BALAGUER

Procediment per participar:
1. Segueix el perfil @Biblio_Balaguer a Instagram.
2. Fes tantes fotografies com vulguis, entre el dissabte 14 d’abril a partir de
les 5 de la tarda i diumenge 15 d’abril tot el dia.
3. Puja les fotos abans del diumenge 15 a les 12 de la nit a la xarxa Instagram
amb l’etiqueta #encontatsBLG18.
4. El dia 20 d’abril el jurat seleccionarà 6 fotografies finalistes i es publicaran
al facebook de la Biblioteca Municipal Margarida de Montferrat de Balaguer.
5. Les tres fotografies que aconsegueixin més “m’agrada” fins el 23 d’abril a
les 12 de la nit, s’emportaran els premis del concurs.

A TENIR EN COMPTE:
● El jurat, que estarà format com a mínim per tres persones relacionades
amb la imatge i la comunicació designades per la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament.
● En la valoració els membres del jurat tindran en compte els criteris
següents:
o la qualitat artística de les fotografies
o l’originalitat
o que es mostri una visió de l’Encontats diferent, captant l’essència
de la lectura en família i el vincle pares/fills al voltant del llibre, el
joc...
o Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva
fotografia. Els noms dels guanyadors es faran públics als comptes
d’Instagram, Facebook, Twitter de la Biblioteca, al web de
l’Encontats i al web de la Biblioteca.
● Els guanyadors hauran d’enviar la fotografia guanyadora al correu
biblioteca@balaguer.cat amb la major resolució possible.
● Els premis estaran relacionats amb el Parc Astronòmic del Montsec
(COU) situat a Àger.
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ÚS DE LES IMATGES:
Les imatges publicades a l’Instagram amb l’etiqueta #encontatsBLG18 seran
públiques a les xarxes socials de la Biblioteca i de l’Encontats.
Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per la
Biblioteca Margarida de Montferrat / Ajuntament de Balaguer, per a futures
campanyes de promoció de l’Encontats.
La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #encontatsBLG18 significa
l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització no es fa responsable del contingut publicat que només serà
responsabilitat del participant.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions
d’Instagram, que es poden consultar a www.instagram.com/legal/terms
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