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CONCURS FOTOGRÀFIC D’INSTAGRAM 2022:  
“Viu el riu!” 

 
Durant la setmana del Medi Ambient, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l’Associació 
Amics de la Fotografia, organitzen un concurs fotogràfic d’Instagram.  
 
 
Tema del concurs 
 
El tema del concurs és “Viu el riu!”. Es poden presentar imatges d’espais aquàtics del Cardener al 
terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada.   
 
 
Durada del concurs 
 
Del 1 al 5 de juny de 2022. No s’admetran imatges fora d’aquest període. 

 
 

Participació 
 
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar 
les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/),  
 
Els membres del jurat d’aquest concurs no podran participar. 
 
Per poder participar en aquest concurs, s’ha de: 
 

- Seguir el compte d’Instagram de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada @ajsantjoanv i 
de l’Associació Amics de la Fotografia @amicsfotografia  

- Posar títol a la imatge, afegir la localització d’on s’ha fet i etiquetar-la amb l’etiqueta 
#SetmanaMediAmbientSJV22 

 
 
Característiques de les imatges 
 
Les imatges participants en el concurs hauran de complir les següents característiques: 
 

- Els participants podran presentar una o més imatges. 
- Han de ser imatges fetes a Sant Joan de Vilatorrada. 
- Han de ser obres originals del participant, que no infringeixin els drets de reproducció ni 

cap altre dret de tercers i que no tinguin cap contingut obscè, sexualment explícit, violent, 
ofensiu, incendiari o difamatori. 

- No s’acceptaran imatges que hagin participat ni que hagin estat premiades en d’altres 
concursos.  

- No s’acceptaran muntatges fotogràfics. 
- L'organització podrà rebutjar imatges i missatges que incompleixin les característiques 

anteriors, o que puguin ser ofensives contra persones, entitats o institucions, i queda 
exonerada de qualsevol responsabilitat respecte a possibles incompliments dels 
participants en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d'imatge. 
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Propietat intel·lectual i industrial de les imatges 
 
Els participants cedeixen a l'Ajuntament, sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís 
d'explotació i reproducció de les imatges, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual, 
inclosa la seva explotació a la xarxa d'Internet. 
 
Per aquest motiu, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament, els participants hauran d’enviar els arxius 
originals de les imatges presentades en el concurs, per correu electrònic i amb un format adequat 
per la seva reproducció amb bona qualitat. 
 
 
Premis 
 
Es lliuraran dos premis: 
 

- Premi a la millor imatge: la imatge més ben valorada pel jurat rebrà un lot de productes 
locals valorat en 60€. Per la valoració de la imatge es tindrà en compte, entre d’altres: la 
originalitat, composició i qualitat de la imatge, la dificultat i tècnica emprada i la singularitat 
de la imatge. 
 

- Premi popular: La imatge participant que obtingui més “m’agrada” al finalitzar el període 
del concurs, rebrà un lot de productes locals valorat en 40€. 

 
En cas que la imatge guanyadora del premi popular coincideixi amb la guanyadora a la 
millor imatge, es proclamarà guanyadora del premi popular la següent imatge amb més 
“m’agrada”, i així successivament.  

 
 
Jurat 
 
El jurat estarà format per membres de l’Associació Amics de la fotografia i de l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada o ens associats.  
 
 
Difusió i guanyadors 
 
Els organitzadors es reserven el dret de publicar total o parcialment les imatges participants a les 
seves xarxes socials o en qualsevol altre mitjà de difusió pública.  
 
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores a través del seu perfil a 
Instagram @ajsantjoanv, deixant un comentari a les imatges guanyadores i els donarà 
instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne les dades personals. La llista de guanyadors/es  
es publicarà al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
 
Acceptació de les bases 
 
La participació al concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. 
 


