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Concurs de Fotografia 
Faura en Festes 2015

II EDICIÓ

Instagram
 Les Festes d’Agost es viuen al carrer i a les xarxes socials. Un any més volem veure com vi-
viu i com veieu les festes, per això l’Ajuntament de Faura us anima a participar en la II Edició del 
Concurs de Fotografia “Faura en Festes 2015” d’Instagram. 
 Amb este concurs l’Ajuntament pretén animar als amants de la fotografia perquè vinguen i 
visquen les festes, les gaudisquen i hi deixen constància dels moments que consideren més impor-
tants, més divertits o simplement moments que cal recordar per sempre. Les fotografies tractaran 
qualsevol moment de les Festes de Faura.

BASES DEL CONCURS
•Temàtica:
 
Les Festes d’Agost de 2015 de Faura, en tots els seus actes i aspectes. Es valorarà la creativitat, 
l’enfocament, l’esperit de les festes de Faura i que continguen elements ineludibles de les festes 
d’enguany.

•Objecte:
 
Té l’objectiu de reflectir elements identificatius de les Festes de Faura 2015, com representacions 
artístiques, participació ciutadana, ambientació dels carrers, etcètera.  

•Participació:
 
1. La participació està oberta a tots els aficionats o aficionades a la fotografia.
2. La participació al concurs és pública i gratuïta.
3. No hi ha límit en el nombre de fotos a publicar.
4. Aquelles imatges que no tinguen res a veure amb la temàtica del concurs seran immediata-
ment desestimades.
5. Les fotografies que continguen marques d’aigua o similars també seran desestimades.
6. Tampoc entraran en concurs els selfies individuals o grupals, sense elements clarament al•lusius 
a les festes de Faura d’enguany.

•Presentació:
 
Perquè una fotografia entre en concurs ha de ser etiquetada en la descripció amb el hashtag 
#festesfaura2015, un nom identificatiu de la fotografia i compartir-la públicament en Instagram.  
•Identificació:
 
1. Les fotografies es presentaran en versió digital en la xarxa social Instagram amb l’hashtag 
#festesfaura2015. Cada fotografia haurà de contenir una descripció o nom identificatiu. Les fotos 
que no hagen sigut etiquetades pel seu autor amb eixe hashtag o no s’hagen pujat per mitjà 
de l’aplicació del concurs no hi participaran. El perfil del participant haurà de ser públic, ja que 
en el cas de tindre activada en l’aplicació el mode privat, l’Organització no podrà visualitzar-
les i no entraran en concurs. Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seua 
fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als comptes de Facebook i Twitter 
de l’Ajuntament. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització al correu 
ajfaura@fauraweb.net enviant la fotografia escollida amb la major resolució possible.

2. Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).

•Termini de publicació:
 
El concurs serà del 12 al 24 d’agost de 2015.  Recordeu col•locar a la fotografia l’hashtag 
#festesfaura2015.
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Segueix-nos per:

•Jurat:
1. El jurat serà designat per la Junta de Govern Local.
2. El jurat valorarà totes les imatges presentades tenint en compte els elements, els valors i els 
trets clarament al•lusius a la temàtica del concurs.
3. El jurat escollirà, per consens, la foto guanyadora entre les 10 finalistes. Una vegada 
anunciada la foto guanyadora, es crearà un àlbum en el Facebook de l’Ajuntament amb 
les 10 fotografies finalistes. 
4. El veredicte serà inapel•lable.
5. El jurat podrà declarar desert el concurs si ho estima oportú.

•Premi:
Es premiarà amb un sopar per a 2 persones en un bar o restaurant del municipi.
* El premi no podrà ser canviat pel seu valor en metàl•lic.

•Ús de les imatges:
Totes les imatges que participen en el concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament que farà 
constar sempre el nom de l’autor, renunciant este a qualsevol tipus de reivindicació pel que fa 
als drets d’autor.

•Protecció de dades de caràcter personal:
Els participants accepten, per mitjà de la seua participació en el present concurs, que els con-
tinguts i comentaris que vagen a ser publicats en les xarxes socials o altres mitjans puguen ser 
compartits en els mitjans que l’Organització crega oportú. La participació en un concurs d’esta 
naturalesa suposa l’acceptació de les normes de les xarxes socials en què es difon, en este cas 
d’Instagram. 

No és necessari el registre previ mitjançant cap inscripció. L’Ajuntament de Faura no arreple-
garà cap dada per a la inscripció, ja que la participació és pública. Únicament serà necessària 
la recollida de dades personals del guanyador, per a fer efectiva l’entrega del premi.

NOTA: La participació en el concurs implica l’acceptació plena de les bases, essent els orga-
nitzadors  l’únic òrgan vàlid per interpretar-les en cas de produir-se alguna incidència o per 
prendre qualsevol decisió en aquells supòsits que hagen estat recollits.

•Condicions generals:
1. Les fotografies que incomplisquen les bases establides, o que encara complint-les puguen 
vulnerar drets personals, o puguen resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.

2. L’Ajuntament de Faura es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotogra-
fia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

___________________________________________________________________
Faura, 10 d’agost de 2015


