
INSCRIPCIÓ I REQUISITS
PER PARTICIPAR: 
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La inscripció en aquest concurs és gratuïta i hi 
pot participar qualsevol persona, aficionada o 
professional, que tingui un compte a Instagram. 

Els interessats/des en participar cal que: 

· Publiqueu la/les foto/s que vulgueu presentar  
  al vostre perfil d’Instagram. 

· Seguiu els comptes de @renaultj.garau  
  i @turismedeltebre 

· Utilitzeu el hashtag: #4colorsDelta 

· Etiqueteu els comptes de @renaultj.garau
  i @turismedeltebre 

· La/les foto/s participants han de ser fotografies 
  realitzades al Delta de l’Ebre durant l’estació  de   
  l’any en que ens trobem a l’hora de publicar-la.

TEMPORALITAT: 2

El concurs comença el 21 de juny de 2021
i acaba el 20 de juny de 2022, amb quatre 
convocatòries (una per cada estació),
tenint en compte el següent calendari: 

Estiu- Les fotos es podran publicar des 
del 21 de juny fins el 5 de setembre. Entre 
els dies 6 i 20 de setembre es realitzarà la 
valoració del jurat i el lliurament de premis. 

Tardor- Les fotos es podran publicar des 
del 21 de setembre fins el 5 de desembre. 
Entre els dies 6 i 20 de desembre es 
realitzarà la valoració del jurat i el lliurament 
de premis.

Hivern- Les fotos es podran publicar des 
del 21 de desembre fins el 6 de març. 
Entre els dies 7 i 20 de març es realitzarà 
la valoració del jurat i el lliurament
de premis.

Primavera- Les fotos es podran publicar 
des del 21 de març fins el 5 de juny. Entre 
els dies 6 i 20 de juny es realitzarà la 
valoració del jurat i el lliurament de premis.

CONCURS
FOTOGRÀFIC

Organitza i patrocina: 
Renault J.Garau, amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Deltebre



PREMIS: 3

Cessió d’un Renault Zoe (o similar de la gama E-TECH) amb 
allotjament d’una nit per a dues persones en règim de mitja 
pensió a un allotjament del Delta de l’Ebre. 

Una tablet i un val per a una revisió al seu vehicle a uns dels 
tallers J.GARAU S.A. 

Cal tenir en compte que una mateixa persona no podrà 
guanyar el 1r i 2n premi de la mateixa convocatòria.

A més, hi haurà un premi especial que s’atorgarà al final del
concurs, a la foto que hagi obtingut més likes durant tot l’any 
(del 21 de juny de 2021 fins el 20 de juny de 2022): 

Cessió d’un Renault Zoe (o similar de la gama E-TECH) 
durant tot un cap de setmana amb allotjament de dues nits 
per a dues persones en règim de mitja pensió a un 
allotjament del Delta de l’Ebre.

Els premis es faran públics al final de cada estació de l’any, 
mitjançant la publicació de les fotografies guanyadores a les 
xarxes socials gestionades per l’Ajuntament de Deltebre
i per altres canals convenients. A més, l’organització
del concurs se n’encarregarà d’avisar el mateix dia al/la 
premiat/da i a partir d’aquell moment, hi haurà un mes
de termini per gaudir del seu premi. (Caldrà que el/la 
guanyador/a comuniqui la data a l’organització almenys 
amb 15 dies d’antelació) 

Un cop decidit el cap de setmana, els guanyadors/es hauran 
d’anar directament a recollir el cotxe a: 

RENAULT J.GARAU S.A. | Ctra. València, s/n. | 43500 Tortosa 

En el cas del segon premi, també hauran d’avisar amb 
antelació i programar la cita per fer la revisió al seu vehicle
i recollir la tablet. 

1r

Premi

2n

Premi

Premi
especial
a la foto
amb més
likes 

JURAT: 

El jurat estarà format per personalitats vinculades al món de la fotografia 
i de les arts. 
La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert 
qualsevol premi.
Els/les guanyadors/es cedeixen els drets de reproducció de les seves obres 
per qualsevol finalitat informativa i/o publicitària dels organitzadors, 
posant el nom de l’autor i sense poder cedir-les a tercers.
L’organització podrà introduir les modificacions que estimi convenients per
al bon funcionament del concurs, i el jurat resoldrà les qüestions que puguin 
sorgir pel que fa a la interpretació d’aquestes bases.  
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A cada convocatòria (estació) s’atorgaran 2 premis: 

Hi ha haurà un total de 9 premis durant tot l’any,
patrocinats per Renault J. Garau. 


