
 
 

 

 

I CONCURS D’INSTAGRAM  

#MIRAMDONA ARENYS DE MAR 

 

1. Aquest concurs està adreçat al jovent arenyenc d’entre 14 i 19 anys.  
 

2. Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta 
#miramdona acompanyada també de #arenysdemar i #igersarenys. El motiu 
pot ser qualsevol que estigui relacionat amb el fet de donar visibilitat a les 
dones a Arenys de Mar.  
 

3. El concurs comença el 8 de març de 2015 a les 00.00 i acaba el 27 de març de 
2015 a les 23.59h.  

 
4. Les persones guanyadores seran contactades a través d’un missatge a la seva 

fotografia després de fer-se públic el veredicte. Els noms guanyadors també es 
faran públics a través del web de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
(www.arenysdemar.cat). Caldrà enviar la fotografia guanyadora a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar de la manera que s’informarà després de fer-se públic el 
veredicte.  

 
5. Es poden fer tantes fotografies com es desitgi. Totes entraran en el concurs.  

 
6. Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/IOS). Les 

que s’hagin fet amb càmeres de fotografia quedaran automàticament 
descartades.  

 
7. La participació al concurs és gratuïta.  

 
8. Ús de les imatges:  

a. Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #miramdona seran 
públiques al web de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i a través de les 
xarxes socials d’aquest organisme.  

b. Totes les imatges que participin al concurs poden ser utilitzades per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a futures campanyes de promoció de 
la Igualtat de Gènere impulsades pel consistori.  

c. La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #miramdona significa 
l’acceptació d’aquestes bases.  
 

9. Ús de les dades:  
a. Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #miramdona implica el 

permís perquè l’Ajuntament d’Arenys de Mar es posi en contacte amb 
les persones guanyadores a través d’un missatge a la fotografia. Els noms 
guanyadors també es faran públics a través dels mitjans indicats més 
amunt.  

 



 
 

 
 
b. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de caràcter personal, informem que les dades dels guanyadors 
no s’inclouran a cap fitxer de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.  
 

10. Jurat:  
a. El jurat està format per:  

i. Un membre de l’AFA, nomenat per l’associació 
ii. Un membre de l’Ass. Dones x Igualtat, nomenat per l’associació 
iii. Tres persones a títol individual:  

1. Sandra Danés 
2. Xavi Salbanyà 
3. Montse Laborda  

iv. Un representant de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar  

b. El jurat emetrà públicament el seu veredicte diumentge 29 de març a les 
12 h a la Sala Noble del C.C. Calisay.  

c. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la 
seva decisió si el guanyador/a no contacta amb l’Ajuntament per lliurar 
la fotografia guanyadora. En aquest cas, se seleccionarà com a 
guanyadora la següent imatge amb més vots del jurat.  
 

11. Premis:  
a. En cap cas els premis es bescanviaran per diners. 
b. La fotografia guanyadora serà la imatge que utilitzarà l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar l’any 2016 per commemorar el Dia Internacional de les 
Dones. 

c. Els tres primers classificats rebran un lot de llibres com a premi. 
 

12. Addicional:  
a. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un 

sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o 
error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.  

b. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions 
d’Instagram (http://www.instagram.com/legal/terms)   

 


