Bases del concurs d’Instagram #ganesdecarral
Aquest concurs forma part dels actes de celebració del 50è aniversari de la Carral. Les
fotografies presentades han de respondre a la pregunta “Amb quines ganes esperes
poder anar de colònies a la Carral?” Us animem a que presenteu unes imatges ben
originals i creatives!

Dates
S’hi pot participar fins al 10 de febrer. La foto més votada (que tingui més
“m’agrada”) el dia 10 de febrer a les 6 de la tarda serà la foto guanyadora.

Requisits dels participants i presentació de les fotografies
1. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #ganesdecarral.
2. El premi, que serà per l’autor de la fotografia amb més “m’agrada” el dia 10 de
febrer a les 6 de la tarda, serà d’UNA SETMANA DE LES COLÒNIES D’ESTIU 2017.
3. Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge és
aconsellable seguir el compte d’Instagram @lacarral i mencionar-lo a la publicació
participant al concurs.
4. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.
5. Se’n poden penjar tantes com es desitgi, totes entraran al concurs.
6. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels
menors d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal,
s’estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys
amb autorització dels pares o tutors legals”.
7. Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els
noms dels guanyadors també es faran públics al web, Facebook i Instagram de la
Carral. Pujar les fotografies amb l’etiqueta #ganesdecarral implica el permís perquè
així sigui.
8. La participació al concurs és gratuïta.

9. 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’empresa.
10. La persona guanyadora podrà renunciar al premi o regalar-lo a algun conegut però
en cap cas es podrà canviar-lo per diners.
11. La Carral tindrà la facultat de rebutjar una fotografia si la considera inapropiada. La
Carral no es responsabilitza de les fotografies que els paricipants publiquin al seu
compte d’Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en
conseqüència, l’autor ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi
apareguin. La Carral no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge
sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.
12. La publicació d’imatges amb l’etiqueta #ganesdecarral significa l’acceptació
d’aquestes bases.
13. La participació al concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram.
Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms.

