
 

BASES DEL CONCURS DE 
CASTANYES I MONIATOS 

DISFRESSATS I CARABASSES 
DECORADES 

1. OBJECTE. El concurs consisteix en realitzar una manualitat en família sobre la 
castanyada i halloween, castanyes o moniatos disfressats i carbasses decorades, la 
temàtica i la composició és lliure. 

2. TERMINI. Del 26 d’octubre a l’1 de novembre fins les 22:00h. No s’admetran a 
concurs fotografies més enllà d’aquesta data. 

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs heu d’enviar dues 
fotografies a través del formulari de participació. Una de la manualitat i l’altra de la 
família mostrant la manualitat. I seguir-nos a les nostres xarxes socials: Facebook i 
Instagram. 

4. VOTACIONS: les fotografies es penjaran de cop als nostres compte de facebook i 
Instagram el dia 2 de novembre 

PERIODE DE VOTACIÓ: del 2 al 4 de novembre fins les 22:00h. 

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, 
declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material 
obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han 
obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. 
L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les 
característiques anteriors, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

6. PREMIS. Totes les famílies participants rebran un val de dte aleatori, a excepció de 
les famílies guanyadores. 

● 15% de dte en producte de revelat de la Copisteria Unió 
● 25% de dte en qualsevol producte de l’Obrador Catering. 



Els vals no són acumulables i no s'abona l'import econòmic. Poseu atenció a les 
condicions particulars i la data de caducitat de cada val. Els responsables de les 
condicions de cada val són les mateixes empreses col·laboradores. 

Es lliuraran dos premis per categoria que consistiran en: 

● Categoria infantil: Dues entrades infantil gratuites per visitar la Granja Aventura 
Park 

● Categoria primària-secundària:  
○ Una plaça gratuita al casal de Nadal o Setmana Santa de Code Learn i  
○ Una entrada infantil per visitar la Granja Aventura Park 

Els vals de dte s’enviaran per correu electrònic. 

7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol família 
inscrita a l’AMPA. Cada família pot participar un màxim d’una vegada a una de les dues 
categories establertes.  

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets 
d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb 
total indemnitat per part de l’AMPA de l’INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS. 

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre 
dret de tercers. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases. 

8. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. Les quatre fotografies guanyadores, 
dues per categoria, sortiran d’entre les fotos que tinguin més m’agrada als nostres 
comptes d’Instagram i Facebook. 

9. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. Les fotografies guanyadores apareixeran al vídeo 
que s’estrenarà el dia 6 de novembre a les 19:00h. A més a més es publicaran les 
fotografies a les nostres xarxes socials.  

L’AMPA de l’INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS es reserva el dret de fer difusió i de 
publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves 
xarxes socials. 

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Les fotografies presentades al 
concurs tant premiades com finalistes podran reproduir-se en qualsevol suport físic o 
digital, al nostre bloc i a les nostres xarxes socials citant sempre el nom de l’autor, que 
cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per 
aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu. 

 


