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BASES CONCURS SEGONA EDICIÓ  LA TARDOR FLORIDA A RIPOLL- INSTAGRAM   
Ajuntament de Ripoll  

 

 
En la primera edició aquest concurs s’emmarcà amb el concurs promocionat per VILES 
FLORIDES i en el qual s’oferien premis a les  millors fotografies que mostressin imatges de 
tardor del seu municipi. Enguany tot i que aquesta iniciativa no es fa des de Viles Florides, des 
de  l’Ajuntament de Ripoll, i en concret la Regidoria de Medi Ambient, projecta de nou el 
concurs, aprofitant la bona acollida que va tenir en la primera edició.  
Amb la voluntat de potenciar el comerç local i el producte de proximitat es premiarà a les 
dues fotografies més votades a través de la plataforma Instagram amb vals per a restaurants 
locals i amb una cistella de producte del ripollès. Així la fotografia més votada rebrà dos xecs 
per 2 àpats a un restaurant local (60 € per val)  i una cistella de producte del ripollès. La 
segona rebrà un xec per un àpat (60 €) i una cistella de producte del Ripollès.  La fotografia ha 
de mostrar  LA TARDOR FLORIDA A RIPOLL, ia de seguir  la normativa establerta en aquestes 
bases.   
 
• Concursar pujant  fotografies: fins el dia 27 de novembre 
 
• Votació de fotografies de Ripoll: del 30  de novembre al 8 de desembre 
 
1. PARTICIPANTS 

 El concurs és obert a totes les persones majors de 14 anys, edat legal a partir de la qual 
es pot fer ús d’aquesta xarxa social (art. 13 del Real Decret  1720/2007, de 21 de desembre 
/Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

 Els participants han de residir a Ripoll.  
 
 
2. OBJECTIU I TEMÀTICA 
 
Mostrar el paisatge de tardor a la vila de Ripoll a través de la fotografia incloent:  

- Parcs públics 
- Passejos públics 
- Espais públics 
- Patis públics 
- Fonts municipals 
- Entorn natural del terme de Ripoll i que es pugui identificar  
-  

La temàtica escollida és mostrar la TARDOR a Ripoll 
 
3. PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES 
 
Les fotografies es podran presentar fins el dia 27 de Novembre 
 

1. Penja la foto al teu perfil d'Instagram 
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2. Etiqueta a Instagram a  (@ajuntamentderipoll)  
3. Utilitza el hashtag  #tardorfloridaripoll20 i #ripollpercompartir  
4. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies 

 
4. FORMAT 
 
Es recomana no retocar les fotografies ja que es tracta de mostrar la bellesa de la tardor a la 
vila de Ripoll.  
 
5. ELECCIÓ de la FOTOGRAFIA   
 

- Fins el 27 de novembre  fase de concursar penjant fotografies a INSTAGRAM i optar als 
premis proposats per VILES FLORIDES.  

- Del 30 de novembre al 8 de desembre, fase de votació de les fotografies participants 
fins el 25.  

- S’escolliran dues fotografies que seran les que obtinguin més “M’AGRADA” durant els 
dies de fase de votació.  

 
6. PREMI 
 
Es donaran 2 premis: 
 

- La que obtingui més “M’AGRADA”   obtindrà dos xecs per 2 àpats a un restaurant local 
(60 € per val)  i una cistella de producte del ripollès. 

- La que quedi en segona posició rebrà un xec per un àpat (60 €) i una cistella de 
producte del Ripollès. 

 
 
7. NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI 
 
Es contactarà amb les persones  que hagin obtingut més votacions a través de la mateixa 
xarxa social INSTAGRAM. S’enviarà un missatge privat per poder posar-se en contacte per via 
telefònica.  
 
8.EXPLOTACIÓ I  ÚS DE LES IMATGES  
 
L'ajuntament de Ripoll es reserva el dret de fer ús de les fotografies sempre fent menció de 
l’autor de la mateixa.  
 
9.ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en el concurs específic de la TARDOR FLORIDA A RIPOLL suposa l’acceptació de 
les bases. La violació d’algun dels punts de les bases suposarà la desqualificació de la 
concursant. 
 

file:///C:\Users\you&me\AppData\Local\Temp\Penja%20la%20foto%20al%20teu%20perfil%20d'Instagram

