
 
 

   

 

 

 
   
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca P. Gual i Pujadas 
Riera Sant Domènec, 1 A 
08360 – CANET DE MAR 

Tel. 93 795 60 37 
b.canet.pgp@diba.cat 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/canet-de-mar-
biblioteca-pare-gual-i-pujadas 

https://www.instagram.com/bibliocanetdemar  
https://issuu.com/bibliotecacanetdemar  

https://www.facebook.com/biblioteca.canetdemar 
 

Horari 
Matins  dijous i divendres de10 a 13   

dissabte de 10 a 13.30 
Tardes de dilluns a divendres  

de 16 a 20.30 
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Bases del Concurs “Instants Instagram 2017”: 
 

QUI?    Podran participar-hi totes les persones físiques. L’únic requisit és ser usuari d’ Instagram i fer-se seguidor de la biblioteca   

   @bibliocanetdemar. Recordeu que cal que el vostre perfil d’usuari sigui obert.  

    En el cas de menors d’edat, el fet de participar-hi implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.  
 

COM?   Els participants hauran de publicar la foto original en el propi perfil de la xarxa Instagram, etiquetant-la amb el hashtag: #biblioque17     

NO s’admetran a concurs fotos publicades fora del període de participació.  

Les imatges participants no poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori i hauran de tenir 

les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.   

L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors. 

    S’admetran un màxim de 5 fotografies per participant. 
 

QUAN?    El període de participació serà del dia 1 al dia 30 de novembre de 2017. 
 

EL TEMA   S’estableix una única temàtica: “UN LLIBRE, UN SOMRIURE” 
 

VOTACIONS    El període de votació serà del dia 4 al dia 17 de desembre de 2017. 

Vot Popular:  Es comptabilitzaran els “m’agrada” que les imatges rebin a Instagram, com també els que es rebin a través de la pàgina del 

Facebook de la Biblioteca  en l’àlbum  creat amb totes les imatges participants.   

El Jurat: estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i un representant de l’Ajuntament de Canet de Mar. En cap cas,  

serà personal de la biblioteca. 
 

VEREDICTE I PREMIS    Hi haurà dos premis:  el del Jurat, dotat amb 60€  i el de Votació Popular, dotat amb 60€. 

El veredicte es farà públic el divendres 22 de desembre de 2017, durant LA MÚSICA DELS LLIBRES audició de Nadales  que es durà a terme 

a les 7 h de la tarda, i també a través dels canals habituals de la biblioteca:  Facebook, Biblioteca Virtual, Web de l’Ajuntament i a la pròpia 

biblioteca. 
 

DRETS D’IMATGE 

Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor/a i amb Instagram com a co-propietari (tal com marquen les normes 

d’Instagram), cedint a la Bib. P. Gual i Pujadas el dret d’utilitzar-les per a usos sense ànim de lucre i mencionant sempre l’autor/a. 
 

 

Davant possibles dubtes de la interpretació de les bases i/o en circumstàncies no previstes, prevaldrà el criteri de l’organització. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.  

 

 

 

 


