Bases del concurs #RallySalou2017
#RallyCostaDaurada2017

/

- Cada persona pot etiquetar tantes fotografies com desitgi, però cal que sigui
l’autor/a material de l’obra, que ha de ser original y comptar amb el consentiment
de les persones que hi apareixen.
- Les imatges participants poden ser preses amb qualsevol dispositiu: càmera
digital, càmera analògica, telèfon mòbil, etc.
- Les fotografies han de seguir la temàtica del RallyRACC Catalunya – Costa
Daurada i presentar una qualitat mínima. El Patronat de Turisme de Salou es
reserva el dret de no acceptar qualsevol fotografia que no compleixi amb els
requisits mínims.
- Per tal de participar, els usuaris hauran de publicar les seves imatges a Instagram
amb les etiquetes #RallySalou2017 i #RallyCostaDaurada2017 (ambdues) a partir
del dijous 5 d’octubre i fins al dimarts 10 d’octubre.
- Els usuaris podran votar per la seva fotografia preferida a la galeria del concurs
des del dimecres 11 d’octubre al dilluns 16 d’octubre a les 8h.
- Un jurat format per tècnics del Patronat de Turisme de Salou escollirà la
fotografia guanyadora i finalistes entre les 3 més votades el dilluns 16 d’octubre.
- Las imatges guanyadores es publicaran a les xarxes socials de VisitSalou el
dimarts 17 d’octubre a les 10h.

- Quedaran exclosos del concurs els autors i les fotografies que hagin recorregut a
la utilització de plataformes online per a obtenir més m’agrada a les seves imatges.
- En el cas de que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a
Instagram i alguna imatge no aparegui al fil de l’etiqueta, la organització no se’n
farà responsable.
- El Patronat Municipal de Turisme de Salou es reserva el dret a reproduir
qualsevol de les imatges presentades durant el període de promoció del concurs i
podran adaptar-se tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva
publicació.
- El Patronat Municipal de Turisme de Salou es reserva el dret a modificar les bases
o a cancel·lar-lo sempre que es detecti un ús irregular del concurs.
- La fotografies guanyadores quedaran en propietat de l’autor/a, però podran ser
utilitzades pel Patronat de Turisme de Salou, amb la única finalitat de realitzar
promoció turística i gastronòmica.
- El guanyador i els 2 finalistes tindran un termini màxim de 15 dies per a
confirmar l’acceptació del premi. Passat aquest temps, i no havent rebut resposta,
l’organització es reserva el dret de cedir el 1r premi al 2n classificat, i així
successivament.
- La gestió del concurs es realitzarà mitjançant la plataforma Easypromos, fet que
garanteix un millor control d’aquest alhora que emet un certificat de validesa del
mateix.
- Aquests són els premis per al guanyador i 2 finalistes:
1.
2.
3.

2 entrades a Ferrari Land de PortAventura World
2 entrades per al Tarraco Karting
1 lot de productes del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada

