
CONCURS INSTAGRAM FIRA DE NADAL CALDES DE MONTBUI 2015

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram.

FUNCIONAMENT I PREMIS:

1.La temàtica del concurs és la Fira de Nadal de Caldes de Montbui 2015. Els usuaris hauran de 
fer fotografies de tot allò que relacionin amb la fira, les parades, l'olla gegant, les activitats 
diverses, etc.,i compartir-les a la xarxa Instagram.

2.Per identificar la participació en el concurs els usuaris hauran d’etiquetar al peu de la seva 
fotografia amb el hashtag #firadenadalcaldes15 en el moment de publicar-la a Instagram. 

3.Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin el hashtag en la 
descripció entraran en concurs.

4.El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades els dies 28, 29 i 30 de 
novembre de 2015 a Instagram amb l’etiqueta #firadenadalcaldes15 i que compleixin la temàtica 
establerta.

5.No s'acceptaran fotografies realitzades fora d'aquestes dates.

6.Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins el termini del concurs i sempre 
d'acord amb la temàtica esmentada. 

7.D'entre totes les fotografies pujades, Thermalia - Museu i Oficina de Turisme de Caldes de 
Montbui seleccionarà i decidirà les tres guanyadores pel seu valor estètic, gràfic i per la fidelitat a 
la temàtica del concurs, les quals, a banda de guanyar el premi, representaran la imatge de la Fira
de Nadal de Caldes de Montbui a les xarxes socials a la propera edició.

Els premis són:

1r premi: bany termal per a 2 persones a 'El Safareig' + un lot de productes típics de Caldes de 
Montbui + Visita guiada al Circuit Termal + entrada al Museu Thermalia

2n premi: un lot de productes típics de Caldes de Montbui + Visita guiada al Circuit Termal + 
entrada al Museu Thermalia

3r premi: visita guiada al Circuit Termal + entrada al Museu Thermalia

8.Thermalia es posarà en contacte amb els guanyadors a través d’ Instagram, deixant un 
comentari en les fotos guanyadores, i/o per les vies que disposi  al seu abast i que consideri 
oportunes, per informar els guanyadors.
En cas d'impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors, l'Organització quedarà 
eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador.

9.D'entre totes les fotos pujades al concurs, Thermalia també farà una selecció  de 10 fotos, que  
seran publicades en forma d'album al Facebook de Thermalia.

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.

2.La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes 
d'Instagram.


