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BASES CONCURSOS INSTAGRAM I FACEBOOK 

#COTOBARRACA2020 

 

 

L’Ajuntament de Deltebre organitza un concurs a través d'Instagram  i 

Facebook per tal que els ciutadans/nes de Deltebre celebrin les Festes 

Majors des de casa seva degut a la excepcionalitat dels moments que 

estem vivint a causa de la pandèmia de la COVID-19.  

L'esmentat concurs es regularà per les següents Bases, i tots els 

participants han de complir els requisits que a continuació s'indiquen: 

 

BASES DEL CONCURS 

 

1a. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta 

#Cotobarraca2020 que mencionin a la Comissió de Festes de Deltebre. 

2a.   El concurs comença el 14/08/20 a les 00.00h i acaba el 23/08/20 a 

les 23.59h 

3a.   Aquest concurs es compondrà de cinc categories diferents, i els 

usuaris poden participar en totes les categories a la seva elecció:  

 

1.  CONCURS DE BALCONS ENGALANATS: en el qual els usuaris 

hauran de penjar una foto o vídeo del seu balcó engalanat per la 

celebració de la Festa Major, amb l’etiqueta #Cotobarraca2020  i 

etiqueta’n a la Comissió de Festes de Deltebre. 

 

2. CONCURS D'ARROSSOS: en el qual els usuaris hauran de penjar 

una foto o vídeo i explicar la recepta que han fet servir, amb 

l’etiqueta #Cotobarraca2020 i etiqueta’n a la Comissió de Festes de 

Deltebre. 
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3. CONCURS BALL CANÇÓ DE FESTES: en el qual els usuaris 

hauran de penjar una foto o vídeo ballant un cançó que els recordi 

a la Festa Major. En aquesta categoria hauran de participar un 

mínim de 5 persones, amb l’etiqueta #Cotobarraca2020 i etiquetant 

a la Comissió de Festes de Deltebre. 

 

4. CONCURS TIK-TOK: en el qual els usuaris hauran de penjar un 

vídeo amb l’aplicació tik-tok, en aquesta categoria hauran de 

participar un mínim de 2 persones, amb l’etiqueta 

#Cotobarraca2020 i mencionant a la Comissió de Festes de 

Deltebre. 

 

5. CONCURS FOTOGRAFIA HISTÒRICA: en el qual els usuaris 

hauran de penjar una foto o vídeo recordant algun moment de les 

Feses Majors de Deltebre d’altres anys, amb l’etiqueta 

#Cotobarraca2020 i mencionant a la Comissió de Festes de 

Deltebre. 

 

4a.  Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva 

fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics a la pàgina 

web i a les xarxes socials de la Comissió de Festes. Els guanyadors/es 

hauran d’enviar la fotografia original amb la màxima resolució possible al 

correu: festesdeltebre@gmail.com.  

5a. Les fotografies hauran d’estar realitzades en el període del concurs i 

no hi ha límit de participació. 

6a. Les instantànies han de ser originals i realitzades exclusivament amb 

dispositiu mòbil (Android/Iphone).  

7a. La participació al concurs és gratuïta. 
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Ús de les imatges i ús de les dades 

 

1. Les imatges publicades amb l’etiqueta #Cotobarraca2020 podran ser 

públiques al web i a les xarxes socials dels organitzadors. 

2. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per 

l’Ajuntament de Deltebre i la Comissió de Festes per a futures campanyes 

de promoció de la població. 

3. La publicació d’imatges amb l’etiqueta #Cotobarraca2020 significa 

l’acceptació d’aquestes bases. 

4. Pujar les fotografies amb l’etiqueta #Cotobarraca2020 implica el permís 

per a què ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un 

missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics 

als canals indicats anteriorment. 

5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels 

guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Deltebre.  

 

Premis i jurat 

 

1.El jurat està format per membres del consistori i de la Comissió de 

Festes. 

2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte a la web de l’Ajuntament i 

a les seves xarxes socials. 

3a. Els guanyadors seran avisats oportunament a partir d’un missatge 

(comentari) a la seva fotografia. 

4a. Hi haurà diferents premis per cada categoria:  

- CONCURS BALCONS ENGALANATS 
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o 1er Premi al balcó més treballat: 200€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 2n Premi al balcó més original: 150€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 3er Premi al balcó més divertit: 100€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

- CONCURS D’ARROSSOS 

o 1er Premi  a la millor presentació: 100€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 2n Premi al més típic: 75€ de val de regal per bescanviar de 

forma coordinada amb Fecotur a tots els establiments del 

comerç local i de proximitat. 

o 3er Premi a la fusió de productes més originals: 50€ de val 

de regal per bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a 

tots els establiments del comerç local i de proximitat. 

- CONCURS BALL CANÇO DE FESTES 

o 1er Premi a la coreografia més complexa: 150€ de val de 

regal per bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots 

els establiments del comerç local i de proximitat. 

o 2n Premi al ball més original: 100€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 3er Premi al ball més divertit: 75€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

- CONCURS TIK-TOK 
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o 1er Premi al tik-tok amb més efectes especials: 100€ de val 

de regal per bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a 

tots els establiments del comerç local i de proximitat. 

o 2n Premi al tik-tok més original: 75€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 3er Premi a tik-tok més divertit: 50€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

- CONCURS FOTOGRAFIA HISTÒRICA 

o 1er Premi  a la foto més impactant: 100€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 2n Premi a la foto més emotiva: 50€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

o 3er Premi a la foto més divertida: 25€ de val de regal per 

bescanviar de forma coordinada amb Fecotur a tots els 

establiments del comerç local i de proximitat. 

 

5a. Els guanyadors podran bescanviar els vals de regal de forma 

coordinada amb Fecotur a tots els establiments del comerç local i de 

proximitat, abans de l’1 d’octubre del 2020. Després d’aquesta data no 

s’acceptarà cap val.  

 

Addicional 

 

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un 

sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de 

software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se. 
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2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions 

d’Instagram. Les podeu consultar a http://instagram.com/legal/terms/ i a 

http://www.facebook.com/legal/terms 

3. L'Ajuntament i la Comissió de Festes es reserva el dret de modificar i/o 

alterar qualsevol punt; i agraeix per endavant a tots els participants i espera 

la col·laboració de tothom, perquè la convocatòria sigui un èxit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), a 10 d’agost de 2020 

 

 

http://www.facebook.com/legal/terms

