
Bases Concurs fotogràfic a Instagram  

 

Instagramer gaudeix de la Penya i el Barça i penja les teves fotos amb la 

bufanda fins a final de temporada a Instagram amb l’etiqueta 

#SolsonaPenyaFCB i així entraràs a participar al concurs de la Penya 

Barcelonista Solsona i Comarca a aquesta xarxa social.   

 

El premi és una Samarreta del Barça pel guanyador. 

 

El 2n i 3r Classificats rebran també un obsequi. 

 

BASES DEL CONCURS 

1. Per participar al concurs de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca a 

Instagram cal que hi publiquis les teves fotos amb l’etiqueta 

#SolsonaPenyaFCB  fins  acabar la temporada. 

2. Un requisit per prendre‐hi part és que et facis seguidor/a de 

@pbsolsona_i_comarca  que correspon al perfil oficial de la nostra penya. 

3. El concurs està obert a tots els penyistes de la Penya Barcelonista 

Solsona i Comarca amb compte a Instagram. 

4. Cada concursant publicarà tantes fotografies com desitgi a través del seu 

compte personal, sempre que siguin relacionades amb el Barça, que 

s’identifiquin amb l’etiqueta indicada i que el perfil de l’usuari sigui públic. 

5. El/la participant reconeix que la foto és obra original sense drets de 

terceres persones. 

6. Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres aplicacions. 

7. Al final de la temporada la Junta de la Penya Barcelonista Solsona i 

Comarca seleccionarà la foto guanyadora així com la 2a i 3a classificada. 

Les fotos s’escolliran en funció del seu valor artístic, identificatiu i autèntic 

del FCBarcelona.   

8. Al acabar la temporada es publicaran al nostre compte d’Instagram les 

fotos guanyadores. 

9. Els autors/es de les fotos finalistes hauran de facilitar la imatge original 

via correu electrònic, una vegada se’ls hagi notificat per Instagram. 

D’aquesta manera autoritzen a la Penya Barcelonista Solsona i Comarca a 

fer‐ne ús. 

10. Un cop notificat el nom de la persona guanyadora, aquesta haurà de 

facilitar‐nos les seves dades personals i de contacte per tal que li sigui lliurat 

el premi. 

11. Les persones participants cedeixen els drets d'imatge de les fotografies 

presentades a concurs a la Penya, perquè les pugui utilizar i publicar‐les a la 

web de la penya (www.lapenya.cat) i les seves xarxes socials, Twitter 



(@PBSolComarca) i Instagram (@pbsolsona_i_comarca) i premsa comarcal i 

nacional. 

Sempre se’n reconeixerà l’autor/a, amb la identificació del seu nom a cada 

imatge, a no ser que es demani expressament que no hi figuri. En el cas que 

guanyi un/a menor d’edat, el pare/mare o tutor/a n’autoritzarà els drets per 

a utilitzar‐les i fer‐ne difusió. 

12. La Penya Barcelonista Solsona i Comarca es reserva el dret de 

desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o 

inoportunes segons el seu propi criteri. 

13. Participar al concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases i de la 

normativa d'ús d'Instagram. 


