
  

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL  
IV CONCURS DE FOTOGRAFIA BIBLIOTECA AMB DO  

 
 

1. Tema: fotos relacionades amb el vi, les vinyes, els cellers, enoturisme i la verema a la 
Terra Alta 

 
2. Participants: majors de 18 anys que tinguin un compte de Facebook, Instagram o 

Twitter i que no estiguin implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.  
 
Sigui la xarxa social escollida per participar-hi, caldrà seguir la pàgina de la Biblioteca 
Municipal de Gandesa:  
 
- Facebook: https://www.facebook.com/bmgandesa 
- Instagram: http://instagram.com/bibliogandesa  
- Twitter: https://twitter.com/bibliogandesa  
 
En el cas de Twitter i Instagram, els usuaris hauran de disposar d’un perfil públic. 
 

3. Obres: Un màxim de 3 fotografies en total per usuari 
 
4. Com participar: els participants hauran de publicar les fotos a una de les 3 xarxes 

socials (Facebook, Twitter o Instagram) a través del seu propi perfil. És obligatori 
posar un títol i etiquetar-les com a mínim amb el hashtag #biblioDOTerraAlta2017. 

 
En el cas de Facebook les fotos s’hauran de penjar a la pàgina de la Biblioteca 
Municipal de Gandesa per tal que aquestes siguin visibles 
https://www.facebook.com/bmgandesa.  

 
5. Tècniques: B/N, color i manipulacions de la imatge. 
 
6. Termini d'admissió d'obres: les fotografies s’hauran de penjar a una de les tres 

xarxes socials entre els dies 1 d’agost i 15 de setembre de 2017 Es pot participar en 
el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases 
sempre i quan es presentin dins els terminis establerts. No es podran presentar 
fotografies ja presentades en altres edicions d’aquest mateix concurs. 

 
7. Jurat: format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores. 
 
8. Veredicte: es farà públic durant el mes d’octubre de 2017 i es donarà a conèixer a 

través de les xarxes socials. L’autor guardonat haurà d’assistir personalment a les 
instal·lacions de la Biblioteca quan se li indiqui per tal de fer-li entrega del premi.  

 
9. Premis: el concurs compta amb un únic premi format per un lot de vins DO Terra 

Alta, un lot de llibres i un lot d’oli DOP Terra Alta.  
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Acceptació de les bases:  
 

El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag # biblioDOTerraAlta2017 implica el 
reconeixement, per part de l’autor, que la foto etiquetada s’ha fet a la Terra Alta i que 
s’accepten bases del concurs. 

 
L’Ajuntament de Gandesa, la Biblioteca Municipal de Gandesa i el Consell Regulador 
de la DO Terra Alta, podran pujar a les seves pàgines a Internet les fotografies que 
creguin oportunes per promoure el concurs. 
Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright i, en 
conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. L'organització del concurs 
s'eximeix de qualsevol responsabilitat per la publicació o la utilització de l'obra. 
 
Els participants accepten que les seves obres puguin estar exposades a la Biblioteca. 

Organitza Col·labora 


