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Horari
Matins dijous i divendres de10 a 13
dissabte de 10 a 13.30
Tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20.30

Instagram
Instagram
Amb motiu del 95è Aniversari de la Biblioteca el dia 8 de desembre
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Bases del Concurs “Instants Instagram 2014”:
QUI? Podran participar-hi totes les persones físiques. L’únic requisit és ser usuari d’ Instagram i que el 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 en el propi perfil de la xarxa Instagram, etiquetant-la amb el hashtag: #biblioquè14
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 incompleixen les característiques anteriors.
S’admetran un màxim de 5 fotografies per participant.
QUAN? El període de participació serà del dia 10 al dia 30 de novembre de 2014.
EL TEMA S’estableix una única temàtica: “BIBLIO... QUÈ?” (Entre tu i les biblioteques: llibres, contes, espais, lectures, activitats, actes...)
VOTACIONS El període de votació serà del dia 3 al dia 16 de desembre de 2014.
Vot Popular: La biblioteca crearà un àlbum a la seva pàgina del Facebook, on es publicaran les imatges participants, de manera que
qualsevol persona amb perfil personal al Facebook i que sigui seguidor de la pàgina de la Biblioteca, podrà votar-les fent clic a
“m’agrada”. No es comptabilitzaran els vots que la imatge rebi a la xarxa Instagram.
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 19 de desembre de 2014 a les 20h, dins l’acte “The Short Film Day “: projeccions gratuïtes de
curtmetratges infantils o per a adults per tal d’apropar-los a tot tipus de públic, que es farà a la Biblioteca P. Gual i Pujadas,
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.

