
Concurs Fotogràfic – Festa de l’Arròs 2018 – Xarxes Socials 
BASES DEL CONCURS 

 
1. PARTICIPACIÓ. Tothom qui ho desitgi podrà participar-hi lliurement, sense restricció de cap mena. Les 
imatges presentades hauran de ser inèdites: no hauran d’haver estat publicades ni presentades en altres 
concursos. 
 
2. TEMA. Caldrà que inclogui com a temes qualsevol dels actes i activitats inclosos dins la Festa de l’Arròs 
2018. Incloent també l’activitat de “7 dies d’Arròs a Sant Fruitós” i el “+ K Vi”. 
 
3. FORMAT I PRESENTACIÓ. Les fotografies s’hauran de pujar a les Xarxes Socials Facebook o Instagram, 
posant l’etiqueta #FestaArrosSFB2018 
Seguiment a: 
https://www.facebook.com/hashtag/FestaArrosSFB2018  
https://www.instagram.com/explore/tags/FestaArrosSFB2018  
 
4. NOMBRE DE FOTOGRAFIES. Es podran presentar fins a un màxim de tres fotografies per cada autor. 
 
5. TÈCNIQUES. S’admetran fotografies en color, en blanc i negre i també l’aplicació de filtres o retoc 
fotogràfic. 
 
6. TERMINIS. Les fotografies s’hauran de pujar a les xarxes socials de Facebook o Instagram de l’11 al 25 
de febrer de 2018, i es podran votar fins al dilluns 5 de març de 2018 inclòs. 
 
7. PREMIS: Cada concursant només podrà obtenir un premi: 

 PREMI D’HONOR: Pack per 2 persones: Experiència Spa a TempsD’Spa i Dinar a Restaurant Can 
Ladis. 

 1ER Premi: Experiència Spa per 2 persones a TempsD’Spa. 

 2N Premi: Un menú per a 2 persones en un dels restaurants participants a “7 dies d’arròs a Sant 
Fruitós”. 

 3R Premi: Un esmorzar o vermut per 2 persones en un dels restaurants participants a “7 dies d’arròs 
a Sant Fruitós”. 

 
Tots els participants al concurs seran obsequiats amb 2 invitacions per algun dels espectacles del Teatre 
Casal Cultural en la programació de primavera 2018 (promoció limitada a disponibilitat per cada espectacle). 
 
8. ATORGAMENT PREMIS. El Premi d’Honor serà atorgat per un jurat composat per 2 professionals del 
món de la fotografia i un representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Els altres 3 premis (1er, 2n 
i 3er) seran atorgats a les 3 fotografies més votades a les xarxes socials. El veredicte es farà públic als 
mitjans de comunicació locals i comarcals i també es farà públic en les xarxes socials de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages que en podrà fer ús de les mateixes. 
 
9. LLIURAMENT DE PREMIS. Els guanyadors podran recollir els seus premis un cop finalitzat el concurs a 
l’Àrea de Cultura (C/ Padró, 74 – SFB).  
 
10. ACCEPTACIÓ. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es 
reserva el dret a decidir sobre qualsevol aspecte o imprevist. 

 
Sant Fruitós de Bages, 31 de gener de 2018. 

https://www.facebook.com/hashtag/FestaArrosSFB2018
https://www.instagram.com/explore/tags/FestaArrosSFB2018

