
BASES DEL CONCURS 
#pessebreteia2020 A INSTAGRAM 
  

1. OBJECTE 
El concurs fotogràfic consisteix a publicar fotografies sobre del pessebre artístic de la CMC La 
Unió amb l’etiqueta #pessebreteia2020 a la xarxa Instagram.   

2. TERMINI 
El concurs s’iniciarà el dia 12 de desembre de 2020 i finalitzarà el dia 10 de gener de 2021. No 
s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data. 

 3. FORMA DE PARTICIPACIÓ 
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i 
respectar les condicions d’aquesta xarxa. 

Els participants hauran de: 

-Realitzar una fotografia del pessebre artístic i en la qual aparegui algun element que permeti 
identificar el pessebre del 2020. 

-Etiquetar la fotografia amb el hashtag #pessebreteia2020 

L’Ajuntament de Teià es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al 
concurs a la seva pàgina web i a les seves xarxes socials. 

 4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES 
Els participants declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni 
material obscè, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. L’organització es reserva el dret de 
rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com les que 
siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social. 

 5. PREMIS 
Es lliurarà un primer premi i un segon premi. El jurat es guarda la potestat de poder atorgar un 
accèssit, si així ho considerés.  

Primer premi: Un àpat per dues persones al restaurant NouAntigó 

Segon premi: Un àpat per dues persones al restaurant Vilataliano 

6. SELECCIÓ DE LES FOTOS GUANYADORES 
La selecció de les propostes guanyadores es farà la darrera setmana d’exposició del pessebre 
2020. Un jurat integrat per 3 persones, s’encarregarà de seleccionar els guanyadors dels premis, 
tenint en compte l’originalitat de la imatge i la seva qualitat estètica. 

7. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT  
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a 
Instagram, i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, 
i un número de telèfon. 



El lliurament del premis es farà el darrer dia d’exposició del pessebre, 17 de gener de 2021 a les 
13 h a la CMC La Unió. Es publicarà al web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament de 
Teià el nom de les persones guanyadores.  

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
Els participants cedeixen expressament a Ajuntament de Teià, amb caràcter d’exclusiva i sense 
limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotos que s’hagin 
presentat al concurs. 

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública 
en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, 
pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs 
corporatius i entorns 2.0. 

9. ALTRES 
Qualsevol aspecte no detallat en aquestes bases serà resolt per l’organització. 
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.  
 
 
 
Teià, desembre de 2020 
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