
Concurs de fotografia, organitzat per l’Ajuntament de Tremp, que es desenvoluparà a través de la plataforma Instagram. 
Les fotografies presentades han de ser sobre el tema: VINS DEL PALLARS Per participar-hi cal que les fotografies portin 
l’etiqueta #vipallars i seguir els perfils @atgpallars i @bibliotremp

1. Durada
Aquest concurs es durà a terme entre el 10 de gener i el 10 d’abril de 2018.

2. Forma de participació
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta 
xarxa (https://help.instagram.com/478745558852511).

3. Temàtica de les fotografies
Les fotografies han de tenir com a tema central els vins del Pallars en sentit ampli amb especial referència i valoració a 
aquelles fotografies que incorporin referències literàries tant en la imatge com en el contingut del text. Els cellers participants 
són:
Castell d’Encús, Celler Mas Garcia Muret, Celler Miquel Roca, El Vinyer, Sauvella, Terrer de Pallars, Vidavins, Vila 
Corona, VitiPirineus i  Xic’s de Cal Borrech. 

Els participants hauran de:
• Realitzar una fotografia on el tema central sigui: VINS DEL PALLARS,
• Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari amb perfil públic
• Posar un títol a la fotografia i l’etiqueta #vipallars
• Seguir els perfils: @atgpallars,@ bibliotremp
• Etiquetar a la foto aquests perfils

Existeix un límit de 3 fotografies per perfil i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que 
hi participin.

Totes les fotografies presentades seran penjades al les xarxes socials d’ Al teu gust, aliments del Pallars i de la Biblioteca 
Pública Maria Barbal.



4. Característiques de les fotografies
L’enviament d’imatges al concurs implica que ha estat feta pel participant i és obra original seva.

5. Premis
S’estableixen els següents premis: 
Premi Jurat: Un lot amb 5 ampolles de vins del Pallars i una visita per a dues persones en un dels cellers participants.
Premi votacions:  Un lot amb 5 ampolles de vins del Pallars Una visita per a dues persones en un dels cellers participants. 

El concurs pot quedar desert si així ho estima el jurat.

6. Condicions de participació
Pot participar qualsevol persona major de 18 anys.

La publicació d’una imatge amb l’etiqueta esmentada anteriorment implica la cessió dels drets d’autor d’aquesta a la 
organització del concurs i les entitats organitzadores del concurs integrades en el Comitè i que en podran fer ús lliurement 
ja sigui de forma conjunta o individualitzada.

Cada persona només pot participar amb un usuari.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

7. Jurat i votacions
Aquest concurs està organitzat per l’Ajuntament de Tremp. El jurat està integrat per 3 membres, un responsable de la 
Biblioteca Pública Maria Barbal, un responsable del programa Al teu gust, aliments del Pallars i una persona especialitzada 
en el món de la fotografia escollida convenientment.

El jurat en la seva deliberació valorarà:

• La representativitat de les imatges presentades en relació al tema escollit 
• L’originalitat de les imatges presentades 
• La qualitat de la imatge

Pel que fa al premi de votacions, la fotografia guanyadora serà aquella que obtingui més likes a la xarxa Instagram.

8. Selecció del guanyador
L’organització del concurs es posarà en contacte amb els guanyadors a través d’un comentari a les fotografies 
guanyadores dins la xarxa Instagram i/o mitjançant les vies que consideri oportunes.


