
 
 

 
Concurs Fotogràfic Instagram – BENET GAMES 2019 

 
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 la fotografia s’hagi realitzat els dies 5 i 6 d’octubre de 2019 
en el marc dels Benet Games 2019 i ha de constar del marc de photocall de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages com a imatge de fons. Aquest marc es podrà trobar a l’estand 
del consistori (Pl. Alfred Figueras) o en diferents ubicacions durant l’esdeveniment. 
 
3. FORMAT I PRESENTACIÓ. Les fotografies s’hauran de pujar a Instagram 
amb les etiquetes: #BenetGames #SFB #BagesTurisme #Bages 
#PaisatgesBarcelona 

 
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 publicar a Instagram entre el 5 i el 7 
d’octubre de 2019. 

 
7. PREMIS: La fotografia guanyadora del concurs serà aquella que tingui totes 
les etiquetes esmentades en el punt 3 i que tingui més likes. El premi consistirà 
en un paquet regal per a 2 persones consistent en una visita a Món Sant Benet i 
un dinar a la Fonda. El paquet regal es podrà utilitzar fins al desembre de 2020. 
 
8. ATORGAMENT PREMIS. El guanyador/a del concurs serà anunciat per les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la setmana posterior a 
la celebració de l’esdeveniment. L’Ajuntament es reserva el dret de fer ús 
d’aquestes fotografies pels seus canals de comunicació. 
 
9. 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. 

 


