
BASES DEL CONCURS: RIPOLL PER COMPARTIR 2021 
 

1.- QUI ORGANITZA 
OFICINA DE TURISME DE RIPOLL amb domicili social Plaça Abat Oliba, s/n, organitza en les 

dates indicades a continuació, el Sorteig gratuït “RIPOLL PER COMPARTIR” d’acord amb les 

condicions que se’n recullen en aquestes Bases.  

2.- TERMINI  
El termini per participar és de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos.   

3.- NORMATIVA DEL CONCURS 
 Ser major de 18 anys. 

 Realitzar una foto en la que s’identifiqui clarament Ripoll.  

 Participar en una o totes les 6 categories proposades relacionades amb la campanya  

#ripollpercompartir. Les categories són: cultura, natura, gastronomia, esports, comerç 

i esdeveniments. 

 La fotografia ha de mostrar com el participant comparteix alguna experiència amb 

familiars, amics, parella, mascota, etc, en el marc d’alguna de les categories 

proposades. 

Alguns exemples de fotografies a realitzar són: la visita amb familiars del Monestir de 

Ripoll, un sopar amb la parella en un dels restaurants de Ripoll o recorrent la via verda 

en bici amb amics. 

 Els participants del concurs autoritzen a que l’Oficina de Turisme de Ripoll pugui fer ús 

de les fotografies amb les que han participat en el concurs per a la seva publicació 

sense que això generi dret al seu favor a rebre cap contraprestació. 

4.- COM PARTICIPAR 
o Seguir-nos a Instagram. 

o Donar like a aquesta publicació i compartir-la al storie personal mencionant l’Oficina 

de Turisme. 

o Penjar una foto amb el hashtag #concursripollpercompartir i escriure un comentari 

mencionant a dues persones amb les que tornar a Ripoll. 

5.- PREMIS 
Els guanyadors seran obsequiats amb un dinar per a dues persones en un dels restaurants de 

Ripoll.  

6.- ELECCIÓ i ANUNCI DELS GUANYADORS  
L’elecció de les fotografies guanyadores es farà a través d’un jurat format per membres de 

l’associació fotogràfica i del departament de comunicació de l’Ajuntament de Ripoll.  

Els participants seran contactats per missatge privat a través d'Instagram a partir de la segona 

quinzena de setembre. Un cop acceptat el premi, els guanyadors rebran un missatge privat a 

través d'Instagram.  

L’anunci del guanyador es realitzarà de manera pública a través de l’Instagram de l’Oficina de 

Turisme. 


