
BASES CONCURS FOTOGRAFIA 
 

- PARTICPANTS: Podran participar tots aquells aficionats a la fotografia sense límit d'edat.  

- TEMA: La temàtica de les fotografies és completament lliure, sempre que mostrin alguna activitat o 
esdeveniment relacionat amb l'activitat del Reus Ocult durant els dies 6 i 7 d’octubre de 2018. 

- INSCRIPCIONS: No és necessària inscripció prèvia. El concurs es realitzarà fent ús de la xarxa social 
Instagram: per aquest motiu, és obligatori que tots els participants tinguin una conta i siguin seguidors 
d'Espais Ocults en aquesta xarxa, @espaisocults. 

- OBRES: No hi ha límit de fotografies amb les que participar mentre el termini estigui obert, pujant-les 
obligatòriament a la xarxa social Instagram i etiquetant @espaisocults en cada una de les imatges. També 
hauran d'incloure els hashtag #instaocult2018 i #espaisocults i UN TÍTOL PER A CADA 
FOTOGRAFIA. 

Les obres que hagin estat publicades en altres xarxes socials, però no en Instagram, no seran admeses a 
concurs. 

- PREMIS:  

- 1r premi: Ritual d’autor 4 x2. Consisteix en un massatge a 4 mans. Gràcies a Atemporal 
Esthetic Lab 

- 2n premi: un sopar per a dues persones de dilluns a dijous (reserva prèvia). Gràcies a 
Peixateries 8. 

- 3r premi: Dipòsit del cotxe ple de carburant. Gràcies a la col·laboració de SimonGrup. 

- DATES: Les fotografies hauran de ser publicades durant els dies 6 i 7 d’octubre. El tancament de 
recepció de fotografies serà el diumenge 7 d’octubre de 2018 a les 23:59h; a partir d'aquest moment, cap 
altra fotografia serà considerada per el Jurat.  

- JURAT: Un cop tancat el termini de participació, un jurat format per membres de l'Associació Espais 
Ocults i per experts en el camp de la fotografia decidirà per majoria.  

- FINALISTES I GUANYADORS: Un cop el jurat hagi pres la seva decisió, aquest es posarà en 
contacte amb el guanyador via Instagram. El guanyador haurà d'enviar les seves dades personals per tal de 
poder rebre el premi.  

- DRETS D’AUTOR: Els participants conservaran els seus drets sobre les fotografies, permetent a la 
Organització la seva difusió a través de les xarxes socials d'Espais Ocults (web, Facebook, Twitter i 
Instagram) per a la promoció de l'activitat.  

- CONSIDERACIONS ADICIONALS: 

- L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en la interpretació de 
les Bases o durant la realització del concurs.  

- L'organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els participants 
i/o els seus acompanyants a la seva persona, en els equips o en el material que utilitzin en el 
desenvolupament del concurs, així com dels ocasionats a tercers.  

- L'organització no es fa responsable de les imatges que entreguin els participants i que puguin violar els 
drets d'autor de tercers, essent els autors els únics responsables en cas de reclamació.  

- El participant garanteix que les persones que apareixen en les fotografies presentades han donat el seu 
consentiment a la seva publicació en les pàgines del concurs i que compta amb l'autorització del pare, 



mare o tutor dels menors d'edat que puguin sortir a les fotografies. L'organització es reserva el dret a 
sol·licitar l'acreditació escrita si ho estima oportú.  

- L'organització es reserva el dret a modificar, suspendre o interrompre aquesta iniciativa per causes 
justificades o que contravinguin l'esperit del concurs sense que pugui derivar-se en responsabilitat alguna 
per a l'Associació Espais Ocults, així com a ampliar o retallar els límits de recepció de les fotografies.  

- La participació en aquest concurs implica l'acceptació total de les Bases.  

- Tota informació, novetats, canvis, premis, etc. sobre el concurs seran publicades a la web i a les Xarxes 
Socials d'Espais Ocults.  

Per qualsevol dubte o consulta, es poden dirigir a: info@espaisoculs.cat 

 

Concurs patrocinat per:  

 

         

 

                

    

 

 

 

 

  


