CONCURS FOTOGRÀFIC

TREU A PASSEJAR LA SAMARRETA!
PARTICIPANTS:
Només podran participar l’alumnat que siguin sòcies de l’AMPA del col·legi Mare de
Déu del Carme. Tant d’infantil, primària, secundària o batxillerat.
TEMA:
La temàtica del concurs és “TREU A PASSEJAR LA SAMARRETA!” És
imprescindible que la samarreta del col·legi surti directament o indirecta a la
fotografia presentada (es pot utilitzar qualsevol samarreta oficial del col·legi).
OBRES:
Les participants enviaran les seves imatges al compte d’Instagram de l’AMPA:
@AMPAKARMELTRS
Les autores que presentin obres en aquest concurs reconeixen l’autoria de les
mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles i es
responsabilitzaran de tota reclamació per drets d’imatge.
Des de l’AMPA volem demanar a totes les participants que no fa falta córrer cap risc
innecessari per aconseguir una imatge per al concurs.
ADMISSIÓ:
Del 22/06/21 fins a les 24:00 h del dia 12/09/21. No s'acceptaran fotografies enviades
fora de la data establerta.
PREMIS:
Les tres imatges que a la finalització del concurs hagin rebut més “M’AGRADA” al
compte d’Instagram de @AMPAKARMELTRS seran les guanyadores del concurs.
La mateixa persona no pot guanyar més d’un premi.
Els premis seran un val per valor de 50€ en material de papereria i una samarreta
del concurs per a cada guanyador. L’AMPA es posarà en contacte amb les
guanyadores per sol·licitar la talla de samarreta que volen.
JURAT:
El Jurat del concurs que verificarà les fotografies guanyadores (amb més
“M’AGRADA”) estarà format per membres de l’AMPA del col·legi Mare de Déu del
Carme de Terrassa.
COMUNICACIÓ DEL VEREDICTE I LLIURAMENT DEL PREMI:
Les guanyadores es decidiran la primera setmana del curs 2021/2022

La comunicació de les fotografies guanyadores es farà a través del compte
@AMPAKARMELTRS de la xarxa Instagram durant la primera setmana del curs
2021/2022
NOTA:
Les participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram,
que els continguts i comentaris que puguin ser publicats en aquesta xarxa poden ser
compartits amb la resta d'usuàries d’Instagram i altres xarxes socials. La participació
en un concurs d'aquesta naturalesa implica que la concursant tingui un compte en
Instagram i que respecti les bases editades per aquest concurs així com les
condicions i normes d'aquesta xarxa social. http://instagram.com/legal/terms/
IMPREVISTOS:
La Comissió Organitzadora resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El
fet de participar en aquest concurs representa l’acceptació de les mateixes.
ORGANITZA:
L’AMPA del Col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa (Ampakarmel)

