Bases del concurs de Fotografia Instagram #FMHostafrancs14
1. Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones que pugin fotografies a
través de l’aplicació Instagram amb el hashtag #FMHostafrancs14. També es pujaran al
facebook de la FMHostafrancs. El concurs està obert a persones majors de 17 anys. El
període de participació serà la durada de la Festa Major entre l’1 d’octubre i el 12
d’octubre de 2014.
2. Tema: ”Instants de la Festa Major”
3. Premis
1r premi: 1 dinar o sopar per a dues persones a la Bodega Monumental i 1 mes gratuït
al Centre Municipal Esportiu de l’Espanya Industrial.
2n premi: 1 mes gratuït als Centres Municipals Esportius de l’Espanya Industrial o La
Bordeta.
4. Jurat
El primer premi s’escollirà per un jurat format per persones de la Comissió de la Festa
Major d’Hostafrancs i per professionals de la comunicació.
El segon premi serà per votació popular i serà la fotografia que obtingui més “Likes”.
En cas d’empat serà el jurat del primer premi qui esculli la fotografia guanyadora.
5. Persones guanyadores
Les persones guanyadores seran contactades a través d’un missatge a la seva
fotografia a Instagram i al Facebook. Els noms dels guanyadors també es faran públics
als comptes de Facebook i Twitter de la Festa Major d’Hostafrancs. Les persones
guanyadores s’hauran de posar en contacte amb l’organització al correu
junta@faech.cat
6. Drets d'imatges
Els drets de les imatges realitzades i presentades al concurs seran sempre propietat de
l'autor/a i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes
d'Instagram). Tot i això, els participants cedeixen a la Federació d’Associacions, Entitats
i Comissions d’Hostafrancs els drets per utilitzar‐les (no per a usos comercials) sempre
mencionant l'autor de la fotografia. Les fotografies participants en el concurs també es

cedeixen per utilitzar‐les a les xarxes socials i web de la Federació així com altres
mitjans de comunicació o pàgines web informatives.
7. Ús de dades personals
7.1 Pujar les fotografies a Instagram i al Facebook amb #FMHostafrancs14 implica el
permís perquè ens posem en contacte amb les persones guanyadores a través d’un
missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics a les xarxes
socials de la Federació i la Festa Major, la pàgina web i altres canals de comunicació.
7.2 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal, us informem que les dades de les persones guanyadores no
s’incorporaran a cap fitxer de la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions
d’Hostafrancs.
7.3 L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema
online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de
qualsevol correu electrònic que pugui produir‐se.
8. Acceptació Bases
La publicació d’imatges a Instagram i Facebook amb el hashtag #FMHostafrancs14
significa l’acceptació d’aquestes bases i de les condicions legals d’Instagram que poden
consultar‐se a: http://instagram.com/legal/terms
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