CONCURS D’INSTAGRAM #Festaecoturismedelta
L’associació d’empreses i activitats turístiques del Delta de l’Ebre( AEATDE), i també amb nom Delta de
l’Ebre Ecoturisme amb motiu de la I Festa de l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre on es celebrarà el proper 23 i
24 de març del 2019, organitza un Concurs d’INSTAGRAM, que es dura a terme durant aquests dos dies.
La participació esta oberta a tothom,que tingui un perfil a instagram, on s’ha de fer l’ús d’aquesta
plataforma utilitzant l’etiqueta #Festaecoturismedelta
L’esmenta’t concurs es regularà per les següents Bases, i tots els participants han de complir els requisits
que a continuació s'indiquen:
BASES DEL CONCURS
1a. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #Festaecoturismedelta
2a. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat en algun moment i/o acte del programa de la I Festa
de l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre . Hi hauran 3 fotografies premiades que es publicaran a la nostra pagina
web, instagram i facebook.
3a. Els criteris a valorar seran els següents:
- La que tingui més “likes” ( 1er. Premi). El premi consta d’una nit al Hostal Cling 43 B&B, sopa al Hotel Rull
i un safari Ecoturista, per a 2 persones. Sota reserva i fora de temporada alta.
- La foto més real (sense filtres) (2on. premi). Ruta amb bicicleta elèctrica de Deltacleta i sopa al Nou BAMA
Beach Club Camping Ampolla, per a 2 persones. Sota reserva i fora de temporada alta.
- La foto divertida (3er. premi) ruta combinada explorant el Delta empresa Riu a l’Ebre , per a 2 persones.
Sota reserva i fora de temporada alta.
4a. El concurs comença el 22/03/19 a les 9.00h i acaba el 23/03/19 a les 23.59h.
5a. Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels
guanyadors també es faran públics a la pàgina web i al facebook de l’associació.
6a. Les fotografies hauran d’estar realitzades en el període del concurs i no hi ha límit de participació.
7a. Les instantànies han de ser originals i realitzades exclusivament amb dispositiu mòbil.
(Android/Iphone).
8a. La participació al concurs és gratuïta.
Ús de les imatges i ús de les dades
1. Les imatges publicades amb l’etiqueta #Festaecoturismedelta podran ser públiques al web i a les xarxes
socials dels organitzadors.
2. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Associació d’empreses i Activitats
turístiques del Delta de l’Ebre per a futures campanyes de promoció de l’associació.
3. La publicació d’imatges amb l’etiqueta #Festaecoturismedelta significa l’acceptació d’aquestes bases.
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Pujar les fotografies amb l’etiqueta #Festaecoturismedelta implica el permís perquè ens posem en
contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es
faran públics als canals indicats anteriorment.
5. 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 a cap fitxer de L’associació..
Premis i jurat
1.El jurat està format per membres de l’associació i dels organitzadors de la festa.
2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el divendres 29 de març de 2019 a la web, facebook i
instagram de l’associació.
3. Premis:
–1er. Premi. La que tingui més “likes”, com diu el lema el que tingui més likes guanyarà, el premi que
consta d’una nit al Hostal Cling 43 B&B), sopa al Hotel Rull i un safari Ecoturista, per a 2 persones. Sota
reserva i fora de temporada alta. Per a contactar i reservar a info@hostalcling43.com
o 659335577 ( Llúcia).
- 2on. Premi. La foto més real (sense filtres), la segona foto amb més likes amb aquests perfil sense filtres,
la més original. Ruta amb bicicleta elèctrica de Deltacleta i sopa al Nou BAMA Beach Club Camping
Ampolla, per a 2 persones. Sota reserva i fora de temporada alta. Contactar amb info@deltacleta.cat o
648725 862 ( Ferran).
- 3er. Premi. La foto divertida la foto amb més likes que tingui caracter divertit. Ruta combinada explorant
el Delta empresa Riu a l’Ebre , per a 2 persones. Sota reserva i fora de temporada alta. Contactar amb
info@riualebre.com o 600471078 ( Maria Jose).
Totes aquestes empreses nombrades es posaran en contacte amb el guanyador.
4. El Premis seran publicats a les nostres xarxes socials i pagina web.
Addicional
1. 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.
2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram.
Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms
Deltebre, a 9 de març de 2019
L'Associació agraeix per endavant a tots els participants i espera la col·laboració de tothom, perquè la
convocatòria sigui un èxit.

