


 

PARTICIPANTS 

En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram majors de 18 anys que siguin (o 
es facin) seguidors del perfil @BiblioArenysMar. 
 

TEMA 

60è Aniversari de la Biblioteca d’Arenys de Mar 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 

Volem que els usuaris retin homenatge a la Biblioteca a través de fotografies que es relacionin amb la Biblioteca P. 
Fidel Fita d’Arenys de Mar. 

Els usuaris hauran d'identificar la seva fotografia amb els hashtags #60anysBiblioArenysMar #BiblioArenysMar en 
la descripció de la mateixa al moment de publicar-la a Instagram. 

Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin els hashtags corresponents en la 
descripció entraran en concurs.  

Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d'acord amb la 
temàtica del mateix.  
 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades, entre el 23 d’abril i el 19 de maig del 2017 fins a 
les 23:59h. 
 

JURAT 

Estarà format per tres persones de l’equip de la Biblioteca, la regidora de cultura i dos especialistes arenyencs del 
món de la fotografia 

D'entre les 10 fotografies que tinguin més “likes” a Instagram en finalitzar el període de concurs, els membres del 
jurat decidiran el guanyador. 

La Biblioteca P. Fidel Fita d’Arenys de Mar es posarà en contacte amb el guanyador a través d’Instagram, deixant 
un comentari en la foto guanyadora, així com realitzar una publicació de la mateixa. 

PREMIS 

La fotografia guanyadora serà utilitzada com a element comunicatiu destacat a l’exposició 60 anys de la Biblioteca 
P. Fidel Fita d’Arenys de Mar.  
 

TRACTAMENT DE DADES  
 
Les dades del guanyador del concurs poden ser utilitzades en els mitjans de comunicació multimèdia de la 
Biblioteca i l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Pàgina Web, Facebook, Instagram, Twitter, etc.), així com la reproducció 
de la mateixa en diferents suports, seguint el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.        
 
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, de manera que se’n podran excloure 
aquells treballs que no compleixin les condicions establertes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


