
 

 

BASES CONCURS FOTOGRÀFIC FESTA DE L’ARRÒS 2021 
#larrosdeSFBnosatura 

 
 
Durada i participació 

 
El concurs tindrà lloc coincidint amb la celebració de la Festa de l’Arròs 2021 i les 
activitats que s’organitzen a l’entorn de la festa. El concurs serà vigent del 11 de 
febrer i fins el 23 de febrer de 2021 a les 23:59 hores.  
 
Participaran en el concurs els autors de les fotografies penjades a Instagram i/o 
Facebook amb l'etiqueta #larrosdeSFBnosatura dins el termini establert 

 
Sobre les fotografies 

 
Les fotografies han de ser originals i no hauran d’haver estat publicades ni 
presentades en altres concursos. El motiu de la fotografia pot ser qualsevol que 
estigui relacionat amb la Festa de l’Arròs o les activitats paral·leles que es duen a 
terme. S’admetran fotografies en color, en blanc i negre i també l’aplicació de filtres 
o retoc fotogràfic. 

 
Ús de les imatges 

 
Les imatges publicades a Instagram i Facebook amb l'etiqueta 
#larrosdeSFBnosatura seran públiques al web de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages així com també en les seves xarxes socials. Totes les imatges que participin 
al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament en futures campanyes de 
promoció de la Festa de l’Arròs o material que generi el consistori amb finalitats de 
promoció del municipi. 

 
Premi 

 
D’entre totes les fotografies que incloguin l’etiqueta se sortejaran: 

 
- 5 paquets de dues entrades per la programació del Teatre Casal Cultural. 
- 5 paquets de dues entrades pel concert de SUU al Pavelló d’Esports  
- 5 llibres de “La Història de la Festa de l’Arròs” 
 
A banda, d’entre totes les publicacions que també mencionin @arrosmontsia en la 
publicació se sortejarà un lot de productes Montsià amb un davantal. 



 

 
 
Acceptació de bases i condicions 

 
La publicació d'imatges a Instagram o Facebook amb l'etiqueta 
#larrosdeSFBnosatura implica l'acceptació d'aquestes bases. Pujar les fotografies a 
Instagram o Facebook amb aquesta etiqueta implica l'autorització perquè 
l’Ajuntament es posi en contacte amb el guanyador/a a través d'un missatge a la 
fotografia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Fruitós de Bages, 4 de febrer de 2021 
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