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VINSTAGRAM 
Concurs fotografic sobre el vi i la literatura  
 

1-Objectius 
Concurs de fotografia organitzat per la biblioteca Joan Duch de Juneda que es desenvolupa a través de la 
plataforma Instagram. Consisteix a publicar fotografies que relacionin el vi i la literatura amb l’etiqueta 
#JunedaDO 
 

2-Condicions de participació 
Pot participar-hi tothom que tingui compte d’Instagram amb perfil públic, i no hi ha limitacions d’edat.  
En cas de participants menors d’edat, la participació implica que tenen el consentiment dels pares o tutors 
legals, els quals esdevenen responsables legals de les publicacions. 
La publicació d’imatges en el concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers. 
Els participants es fan responsables d’haver obtingut els drets d’imatges de tot el que apareix a la seva 
fotografia, amb total indemnitat per part de l’organització del concurs.   
Les fotografies que optin al concurs es podran veure al web i/o a les xarxes socials de la biblioteca Joan 
Duch de Juneda, de l’Ajuntament de Juneda o de qualsevol de les entitats que participen o col·laboren amb 
el projecte Biblioteques amb D.O. 
L’organització es reserva el dret de refusar la participació de les fotografies que no compleixin els requisits 
de les bases. 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i no complir-les significarà la   
desqualificació immediata. 
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3-Durada 
Les fotografies s’hauran de publicar entre l’1 i el 21 de febrer de 2019. 
 

4-Forma de participació 
Per a poder participar cal: 

1. Fer la fotografia dins del període establert 
2. Posar un títol a la fotografia 
3. Etiquetar la fotografia amb #JunedaDO, sens prejudici d’altres etiquetes que l’autor vulgui  incloure-hi. 
4. Publicar la fotografia a Instagram mitjançant el perfil personal públic. 

 

5- Premis i veredicte 
Els premis per als guanyadors serà un lot de productes relacionats amb el vi i la literatura. 
S’estableixen 2 categories: 

• Premi jurat 

• Premi votacions 

 
El lliurament del premi es farà el dia 22 de febrer a la biblioteca Joan Duch, a les 20:00, dins de l’acte de 
narració de contes per a adults. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 

6-Jurat  
El jurat estarà format per persones relacionades amb el vi, la fotografia, la literatura i les xarxes socials i 
atorgarà un dels premis. L’altre premi serà per a la fotografia que hagi aconseguit més “m’agrada” entre el 
públic d’Instagram. 
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