Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístc

BASES CONCURS INSTAGRAM DE DUES ENTRADES PER AL SOPAR DE LA NIT DE
MESCLA
Presentació́
L’Ajuntament de Deltebre organitza un concurs de fotografa a través
d'Instagram per tal que els usuaris d’aquesta xarxa social presentn la seva visió
original sobre la gastronomia, el paisatge i el turisme de les Terres de l’Ebre. El
concurs esta obert a tothom i per a partcipar únicament caldra publicar la
fotografa o fotografes a Instagram amb l'etqueta #Mescla19. Entraran a
concurs totes aquelles fotografes publicades a Instagram entre el 9 i 16 de
maig.
Condicions
Aquelles fotografes que es publiquin fora del termini establert, que no
incorporin l'etqueta defnida, que no siguin accessibles públicament o que
siguin un plagi, seran descartades directament. Les fotografes han de fer-se
mitjançant un dispositu mòbil o tablet. Cal esmentar que la partcipació en
aquest concurs implica l’acceptació ́ de les condicions d'Instagram. Podeu
consultar-les a htp://instagram.com/legal/terms/
Difusió de les fotografes
La utlització l'etqueta #Mescla19 implica que s'accepten les bases que regulen
aquest concurs. Les fotografes que partcipin al concurs seran publicades en
una galeria d'imatges dins la pagina web de Mescla, la mostra de gastronomia
de les Terres de l’Ebre. Al mateix temps, les fotografes, si així s’escau, podran
ser emprades per part de l’Ajuntament de Deltebre sense fns comercials en els
materials grafcs, impresos o digitals, que editara l’administració per il·lustrar la
fra. L’Ajuntament de Deltebre es reserva el dret d’emprar les fotografes en
altres actvitats de producció pròpia (exposicions, mostres, llibres, etc.). En
aquest cas es notfcara als concursants que hagin presentat les fotografes i es
demanara el permís per al seu ús.

Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístc

Premis
El premi consisteix en dues entrades per assistr a la Nit de Mescla . El 17 de
maig guanyador sera avisat oportunament a partr d'un missatge (comentari) a
la seva fotografa. Es demanara al guanyador que es posi en contacte per
facilitar l’entrega de les entrades que donaran accés a la Nit de Mescla. Al
mateix temps, el nom del guanyador també es fara públic a les xarxes socials i a
la web de l'Ajuntament de Deltebre.
Ús de les dades
La partcipació al concurs mitjançant l'etqueta #Mescla19 implica que
l’Ajuntament de Deltebre té permís per contactar amb els premiat, a partr de la
publicació d'un comentari a la seva fotografa. Els noms dels guanyadors es
comunicaran a partr dels canals mencionats anteriorment. D'acord amb la Llei
Organica de Protecció de Dades de Caracter Personal (LOPD 15/1999 de 13 de
desembre), informem que les dades facilitades seran incorporades a un ftxer
automattzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades, del qual
és ttular l’Ajuntament de Deltebre i que el seu tractament esta destnat
exclusivament al desenvolupament de les actvitats pròpies de l’administració.
Es podra fer ús del dret d’accés, rectfcació o cancel·lació de les teves dades
mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Deltebre (Placa Vint de Maig –
43580) o bé mitjançant un correu electrònic a difusio@deltebre.cat

