#estiulampolla2020
@turismeampolla

Bases del Concurs
d'
BASES DE PARTICIPACIÓ

objectiu del concurs
L'Objectiu

del

concurs

és

donar

a

conèixer el municipi de l'Ampolla.

premis

Hi

haurà

un

total

de

5

premis

que

consisteixen en un VAL valorat en 50€.

requisits:

El guanyador setmanal podrà utilitzar-lo

lloc del municipi de l'Ampolla.

establiment de l'Ampolla.

1.Les fotos han d'estar fetes a qualsevol
2. Segueix el nostre compte d'Instagram
@turismeampolla

3. Posar el hashtag #estiulampolla2020
a les teves fotografies.

- Totes les persones físiques majors de
anys

compte

que

siguin

seguidors

@turismeampolla

i

del

que

comptin amb un perfil d'usuari real a
Instagram.

experiència

turística

o

El premi es podrà utilitzar durant l'any
2020.

Es seleccionarà i publicarà diàriament
al perfil d'Instagram @turismeampolla
la imatge que haurà obtingut més likes
diàris complint els requisits.

Els dilluns 13 de juliol, 27 de juliol, 10
d'agost, 24 d'agost i 31 d'agost del 2020,

No podran participar:

Empleats de l'Ajuntament de l'Ampolla.

es realitzarà un sorteig entre els usuaris
dels

quals

publicacions

termini

Data d'inici: dimecres 1 de juliol

Data fi: dilluns 31 d'agost a les 23:59h.

haguem
al

@turismeampolla.

compartit

perfil

les

d'Instagram

És realitzarà a través de l'AppSorteos,
https://app-sorteos.com/es/app

promotor

El Patronat Municipal de Turisme de
l'Ampolla,

qualsevol

selecció de guanyadors

Podran participar:
18

a

amb

el

CIF

G43368174,

domicili social a la Plaça Manel Ferré,

nº3, 43895 l'Ampolla, promou el sorteig
de la campanya #estiulampolla2020

El

sorteig

serà

enregistrat

públic durant el mateix dia.

i

és

farà

Es contactarà amb els guanyadors a

través d'una resposta personalitzada a
Instagram.

Cessió d'imatge

El

Patronat

reserva

Municipal

el

dret

de

Turisme

d'explotació

de

es

les

imatges participants al concurs i, en
concret,

el

dret

a

reproduir-les,

distribuir-les i fer comunicació pública

a través de qualsevol mitjà de difusió i

suport existent, inclosos entre d'altres,
materials gràfics, audiovisuals, mitjans
publicitaris, Internet i xarxes socials.

o

desqualificades

resultar

ofensives,

discriminatòries
i

eliminades.

seran

Queda

reservat per al Patronat Municipal de
Turisme de l'Ampolla el dret a
eliminar la imatge.

Els participants han de ser els autors
materials de l’obra que envien i comptar

amb el consentiment de les persones
que

hi

apareguin

assumint

la

responsabilitat legal que correspongui.

Protecció de dades de caràcter
personal

Els participants accepten, mitjançant la
seva participació al sorteig, que el nom
d'usuari pugui ser publicat a la pàgina

de Facebook i Instagram del Patronat

Municipal de Turisme de l'Ampolla. La
participació

a

un

concurs

d'aquesta

naturalesa suposa l'acceptació de les
normes de Facebook i d'Instagram.
No

cal

cap

registre

previ

a

cap

aplicació, ni el Patronat Municipal de
Turisme de l'Ampolla recollirà cap dada
d'inscripció, ja que la participació és
pública.

en el cas que el guanyador del sorteig

faci un mal ús del VAL REGAL DE 50€ a
l'establiment o experiència local.

acceptació de les bases

La participació a aquest concurs suposa
íntegra

d'aquestes

bases.

Implica també l'acceptació de totes les

Les imatges que puguin vulnerar drets
inoportunes

L'organitzador no es farà responsable

l'acceptació

condicions

personals,

Exoneració de la Responsabilitat de
l'Organitzador

condicions d'Instagram.
Les pots consultar a:

www.instagram.com/about/legal/terms/

#estiulampolla2020
@turismeampolla

Bases del Concurs
d'
BASES DE PARTICIPACIÓN

finalidad del concurso
La

finalidad

del

concurso

es

conocer el municipio de l'Ampolla.

dar

a

requisitos:

1.Las fotos deben de haberse hecho en
cualquier

l'Ampolla.

lugar

del

municipio

de

2. Sigue nuestra cuenta de Instagram
@turismeampolla

3.Añade el hashtag #estiulampolla2020
a tus fotografías.

de 18 años que sean seguidores de la

cuenta @turismeampolla y que tengan
un perfil de usuario real en Instagram.

Ayuntamiento

de

5

premios

que

consisten en un VALE valorado en 50€.

El ganador semanal podrá canjearlo en
cualquier

experiencia

turística

establecimiento de l'Ampolla.

o

El premio se podrá canjear durante el
año 2020.

en

el

perfil

de

Instagram

@turismeampolla la imagen que habrá

obtenido más likes diarios cumpliendo
los requisitos.

agosto, 24 de agosto y 31 de agosto del

2020, se realitzará un sorteo entre los
sus

Fecha de inicio: miércoles 1 de julio
de

de

usuarios de los que se haya compartido

DURACIÓN

Fecha

total

Los días 13 de julio, 27 de julio, 10 de

No podrán participar:
l'Ampolla.

un

Se seleccionará y publicará diariamente

- Todas las personas físicas mayores

del

Habrá

selección de ganadores

Podrán participar:

Empleados

premios

finalización:

agosto a las 23:59h.

lunes

31

publicaciones

el

Instagram @turismeampolla.
de

promotor

El Patronato Municipal de Turismo de

de

https://app-sorteos.com/es/app

El sorteo será grabado y se hará público
durante el mismo dia.

l'Ampolla, promueve el sorteo de la

Se

social Plaza Manel Ferré, nº3, 43895

perfil

Se realizará a través de l'AppSorteos,

l'Ampolla, con CIF G43368174, domicilio

campaña #estiulampolla2020

en

contactará

con

los

ganadores

a

través de una respuesta personalizada
en Instagram.

Cesión de imagen

El Patronato Municipal de Turismo se
reserva el derecho de explotación de
las

imágenes

participantes

en

el

concurso y, en concreto, el derecho a
reproducirlas,

distribuirlas

comunicación

pública

a

y

hacer

través

de

cualquier medio de difusión y soporte
existente,

incluido

entre

publicitarios,

Internet

materiales
medios

sociales.

gráficos,

imágenes

inoportunas

que

o

puedan

y

eliminadas.

serán

Queda

de Turismo de l'Ampolla el derecho a
eliminar la imagen.

Los participantes deben ser los autores
de

el

la

obra

que

envíen

consentimento

de

y

las

personas que aparezcan, asumiendo la
responsabilidad legal que corresponda.

Protección de datos de carácter
personal

Los participantes aceptan mediante su
participación

en

el

sorteo,

que

su

nombre de usuario pueda ser publicado
en la

página de Facebook e Instagram

del Patronato Municipal de Turismo de
l'Ampolla.
concurso

La

participación

a

un

de esta naturaleza supone la

aceptación de las normas de Facebook
y de Instagram.

No hace falta registro previo a ninguna

aplicación, ni el Patronato Municipal de
Turismo de
dato

de

50€ en el establecimiento o experiencia
local.

supone la aceptación íntegra de estas

reservado para el Patronato Municipal

con

haga un mal uso del VALE REGALO DE

redes

vulnerar

discriminatorias

descalificadas

contar

en el caso que el ganador del sorteo

aceptación de las bases

derechos personales, resultar ofensivas,

materiales

responsable

La

participación

en

este

concurso

bases. Implica también la aceptación de
todas las condiciones de Instagram.

condiciones

Las

El organizador no se hará

otros,

audiovisuales,
y

Exoneración de la Responsabilidad
del Organizador

l'Ampolla recogerá ningun

inscripción,

participación es pública.

ya

que

la

Puede consultarlas en:

www.instagram.com/about/legal/terms/

