CONCURS INSTAGRAM VIA DEL PINTXO 2017
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram que siguin
seguidors del perfil del Museu Thermalia (@museuthermalia).
FUNCIONAMENT I PREMIS:
1.La temàtica del concurs és el FESTIVAL MOLÍ DE L'ESCLOP 2017, que es celebra els propers
21, 22, 28 i 29 de juliol de 2017. Els usuaris hauran de fer fotografies dels concerts, l'espai on se
celebren i/o l'ambient que s'hi genera.
2.Les fotografies s’hauran d’etiquetar amb #festivalmoli17 a la capçalera de la publicació, o bé
en un comentari. Caldrà tenir en compte però, que les fotografies hauran de ser publicades en les
dates del Festival Molí de l'Esclop d’enguany i no d’altres edicions.
3.Només entraran en concurs les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs, incloguin
l’etiqueta i estiguin publicades dins les dates de l'esdeveniment i fins a un màxim de l'1 d'agost. No
s'acceptaran fotografies publicades fora d'aquestes dates.
4.Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins el termini del concurs i sempre
d'acord amb la temàtica esmentada.
5.D'entre totes les fotografies publicades, l’equip de Thermalia triarem la que més ens agradi. Per a
la valoració, podrem tenir en compte: l’element seleccionat, la composició, l’estètica, la repercussió
(m’agrada) que pugui tenir la foto entre els seus seguidors i d’altres qüestions similars. També
valorarem la participació, doncs, com més fotos amb l’etiqueta penja l’usuari, entenem que més està
dinamitzant el nostre Instagram. La persona guanyadora rebrà un val per gaudir de l'aigua termal de
Caldes de Montbui als “Banys termals El Safareig”, un lot de productes típics i una entrada gratuïta
per realitzar la visita guiada al Circuit Termal.
6.Des de Thermalia ens posarem en contacte amb el guanyador a través d’Instagram, deixant un
comentari en la foto guanyadora, com a missatge privat dins la mateixa app i/o per les vies que
disposi al seu abast i que considerem oportunes per informar el guanyador o guanyadora. En cas de
no rebre resposta per part de la persona guanyadora en el termini de 15 dies es considerarà el premi
com a rebutjat i s'atorgarà al següent millor considerat.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
1.Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els
continguts i comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta
d'usuaris d’Instagram i altres xarxes socials, i/o que fem ús de les fotografies per a futures
dinamitzacions del Festival Molí de l'Esclop.
2.La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram.

