Bases del concurs
El concurs de fotografia, organitzat per La DOP de Les Garrigues, pretén donar valor a la terra
mitjançant els camps d’oliveres de la zona de DOP Les Garrigues i, enaltir la seva bellesa
natural durant la floració, la poda, la collita, ..., a través de la fotografia publicada a les xarxes
(Facebook i Instagram).
Primera edició 2017: de l’1 de abril a les 9 h al 31 de maig a les 24 h

Bases de participació
1. Consisteix en:
a. Publicar una fotografia del camp de la zona de DOP Les Garrigues (Albagés,
Albi, Almatret, Arbeca, les Borges Blanques, Belianes, Cervià de les Garrigues,
El Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Granyena de les Garrigues,
Guimerà, Juncosa, Maials, Maldà, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Sant
Martí de Maldà, el Soleràs, Torrebesses, Rocafort de Vallbona, Vallbona de les
Monges, el Vilosell, Vinaixa). Podeu consultar la ubicació a
http://olidoplesgarrigues.com/donde-comprar
b. Fer-se seguidor a Facebook i/o a Instagram de @doplesgarrigues
c. Cal etiquetar la fotografia amb els hashtag #doplesgarrigues i amb
#concursdoplesgarrigues01
d. Podeu posar un títol de fotografia original, inspirador, poètic...
2. Les persones guanyadores seran contactades a través d’un missatge a la seva
fotografia i seran publicades al web www.olidoplesgarrigues.com i a les nostres xarxes
socials (Facebook i Instagram)
3. Participar no suposa cap cost per la persona participant. I cada persona pot participar
tants cops com desitgi, publicant cada cop una nova fotografia. Recordeu que ha de
ser de la zona de la DOP Les Garrigues i feta durant el mes vigent del concurs.
4. Les fotos han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (iOS o Android) o amb
càmera de fotos.
5. El participant ha d’informar d’on està feta la foto.

Ús de les imatges
1. Participar en el concurs comporta la cessió de la/les fotografia/es a la DOP Les
Garrigues de manera il·limitada en el temps, passant a formar part de l’arxiu de
fotografies de l’entitat, i que podran ser utilitzades en diferents canals i/o accions de
comunicació.
2. La publicació de fotografies a Facebook i/o Instagram amb els hashtags
#olidoplesgarrigues i #concursdoplesgarrigues01 significa l’acceptació d’aquestes
bases.

Ús de les dades
1.

2.

Publicar fotografies amb els hashtags #olidoplesgarrigues i #concursdoplesgarrigues01
implica el permís per posar-nos en contacte amb la persona guanyadora a través d’un
missatge a la fotografia premiada. El nom de la persona guanyadora serà publicat als
canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO s’incorporaran al
fitxer de la DOP Les Garrigues.

Premis i Jurat
1. El Jurat format pel Consell Regulador de la DOP Les Garrigues valorarà totes les
fotografies
publicades
amb
els
hashtags
#olidoplesgarrigues
i
#concursdoplesgarrigues01 Sols una fotografia de les publicades a ambdues xarxes
(Facebook i Instagram) serà la guanyadora i s’endurà un lot de productes de la DOP Les
Garrigues.
2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dia següent a la data de termini del
concurs i es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant missatge a la
seva fotografia.
3. En cas que, en el termini de 30 dies des de la notificació, la persona guanyadora no es
fiqués en contacte amb la DOP Les Garrigues es comunicarà a la segona fotografia més
votada. En cas que aquesta segona persona tampoc es posés en contacte quedaria
desert el concurs i s’acumularia el regal a la segona edició del concurs. En cas que se
celebri la 2a edició del concurs i passessin les mateixes circumstàncies, s’escolliria una
tercera i última opció.
4. El premi consistirà en un lot de productes d’oli amb Denominació d’Origen Protegida
Les Garrigues.
5. Els guanyadors hauran de recollir el regal a la Seu de la DOP Les Garrigues a la data i
hora consensuada entre ambdues parts. Es farà fotografia de l’entrega per publicar-la
als mateixos canals de comunicació (web i xarxes socials). L’acció de recollir el premi
comporta l’acceptació de la cessió d’aquesta imatge i l’ús públic d’aquesta.
6. Els premis no es podran bescanviar per diners.
7. La DOP Les Garrigues no es fa responsable de de cap problema o error tècnic d’un
sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software
que pugui produir-se.

