
 

 

Bases de la 2ª edició CONCURS/EXPOSICIÓ a InstagramInstagramInstagramInstagram            

“Els Instants de Les Santes” 
 
#lessantes2014 
 
 

Objecte i Descripció del Concurs 
 
Amb la finalitat de promocionar la festivitat de Les Santes a Mataró, i ampliar la seva difusió 
a través dels canals digitals, així com promoure la participació social i creativa dels 
participants, Tot Marc, amb la col·laboració de Marcos Para, organitza aquest concurs a 
Instagram. En ell, els participants publicaran fotos presses durant la Festivitat de Les Santes, 
a Mataró, en els seus perfils d'Instagram amb l'etiqueta #lessantes2014. Les fotos hauran 
d’estar directament vinculades amb la Festa Major de Mataró celebrada aquest 2014, tenint 
en compte que aquestes haurien de mostrar instants que defineixen la festivitat de Les 
Santes i/o la manera de viure-la per part dels participants. 
 

Premis 
 
Un jurat format per Tot Marc escollirà les 50 millors fotografies les quals passaran a 
formar part d’una exposició. Entre aquestes 50 fotografies es concedirà 3 premis a les 3 
millors fotos, amb el mateix format i condicions que a l'edició anterior:  
 
Primer Premi: Impressió i Emmarcació de Fotografia 45x45cm dins d’un Marc de 55x55cm 
realitzat amb elegant motllura de fusta color negre. 
Segon Premi: Impressió i Emmarcació de Fotografia 35x35cm dins d’un Marc de 45x45cm 
realitzat amb elegant motllura de fusta color negre. 
Tercer Premi: Impressió i Emmarcació de Fotografia 25x25cm dins d’un Marc de 35x35cm 
realitzat amb elegant motllura de fusta color negre. 
 
Marcos Para concedirà, a la vegada, un Decogram’s a cadascuna de les 3 fotografies més 
divertides. 
 
Tot Marc es reserva el dret de poder concedir algun premi més que puguin aportar 
possibles col·laboradors del concurs. 
 
Els lliuraments del premi es faran en les dates, lloc i condicions que Tot Marc consideri 
oportú i que comunicarà, de manera personal, als guanyadors. Tots els premis es lliuraran 
en ma als guanyadors, amb el condicionant de que siguin ells els qui vinguin a recollir-los a 
les dependencies de Tot Marc, ubicades al C/Alcalde Josep Abril 15 de Mataró (Barcelona), 
dins de l’horari comercial de l’empresa o, en el seu defecte, dins de l’horari i condicions que 
Tot Marc consideri oportú. En tot cas, no es realitzaran enviaments a domicili. 
 
Per poder donar els premis i muntar l’exposició, els 50 autors que formin part de l’exposició, 
hauran de fer arribar a Tot Marc via el correu electrònic info@marcospara.com, la seva 
fotografia seleccionada, en un format 25x25 amb una resolució mínima de 200dpi. En el 
suposat de no rebre les fotos en aquestes condicions, Tot Marc pot desestimar la inclusió de 
les mateixes a l’exposició i, per lo tant, dins del procés de selecció dels guanyadors. 
 



 

 

Terminis de Participació del Concurs 
 
La data oficial de l'inici del concurs s'estableix en 19 de Juliol de 2014, finalitzant el mateix a 
les 23:59 hores del dimecres 30 de Juliol de 2014.  
 
 

Bases de Participació 
 
Podrà participar en la promoció tota persona física, sense limitació per edat ni nacionalitat, 
que prengui fotografies de la celebració de Les Santes 2014 i que les etiqueti a Instagram 
amb el hashtag #lessantes2014. 
 
La foto ha de pertànyer en autoria l'usuari que la etiqueti.  
 
Cada concursant té dret a participar tantes vegades com ho desitgi etiquetant totes les fotos 
que consideri oportunes. 
La participació dins d’aquest concurs és totalment gratuïta. 
 
 

Limitacions de Participació 
 
Tot Marc garanteix que el concurs es realitza en igualtat d'oportunitats entre tots els 
participants, de manera que es reserva el dret d'excloure a algun/a guanyador/a en cas de 
detectar un incompliment dels requisits o qualsevol altra anomalia o intent de frau.  
 
Tot Marc es reserva el dret a modificar o anul·lar, si cal, el concurs, l’exposició i / o les seves 
condicions; notificant qualsevol canvi a través d'Instragram.  
 
Tot Marc no es responsabilitza de l'autoria de les fotografies guanyadores, així com dels 
possibles perjudicis o danys que aquestes puguin provocar, derivant la responsabilitat, de 
manera exclusiva, en els autors de les mateixes.  
 
Tot Marc no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu 
electrònic i / o pel mal funcionament d'Instagram o internet. 
 
 

Comunicació dels Guanyadors 
 
Tot Marc es posarà en contacte amb els guanyadors a través d'Instagram, deixant un 
comentari a les fotos guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes, 
per informar els mateixos.  
 
En cas de manca de resposta per part dels guanyadors en un termini no superior a 7 dies, 
Tot Marc quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador o 
desestimar el premi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jurat i Selecció de Fotografies 
 
El Jurat estarà format per memebres de Tot Marc i Marcos Para, existint la possibilitat de la 
col·laboració del guanyador del 1r Premi de la 1ª edició del Concurs/Exposició “Els Instants 
de Les Santes” en el procés final de selecció de les fotografies guanyadores de entre les 50 
que conformaran l’exposició. 
 
El criteri de selecció de les fotografies que formaran part de l’exposició com d’aquelles que 
rebran els premis es basarà en els següents paràmetres: 
 · Capacitat de transmetre un instant únic dins de Les Santes 
 · Capacitat de captar l’esperit de Les Santes o d’algun dels seus actes concrets 
 · Capacitat de transmetre emotivitat 
 · Capacitat de captar un moment realment divertit 
 
La selecció de les fotografies no es basarà tant en la tècnica ni en la qualitat de la 
fotografia, sinó en el sentiment que aquestes hagin pogut captar d’un instant en concret. 
 
 

Protecció de Dades 
 
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en aquest concurs a Instagram, que 
els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser 
compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram i altres xarxes socials. La participació en un 
concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram i de Tot Marc.  
 
 

Drets d'Imatge 
 
L'acceptació del premi pel guanyador suposa donar el consentiment a Tot Marc per utilitzar 
amb fins publicitaris el seu nom i imatge en material promocional. 
 
Els guanyadors autoritzen a Tot Marc que, mentre el concurs es mantingui vigent, se'ls 
puguin prendre fotografies o fer filmacions en què aparegui la seva imatge per a la seva 
posterior difusió, transformació i reproducció en qualsevol forma i mig, com poden ser, 
sense caràcter limitador, Xarxes Socials, bogs, Revistes i tota forma de publicacions que Tot 
Marc consideri necessàries, amb finalitats informatives, de promoció i de difusió; cedint els 
drets d'imatge que es derivin a Tot Marc per a tot la durada d'aquests drets i sense limitació 
territorial.  
 
Tot Marc podrà fer ús de les fotos etiquetades amb #lessantes2014 per a la difusió en les 
seves Xarxes Socials, així com per a l'ocupació de les mateixes en material expositiu o 
promocional, sense existir ànim de lucre algun per part de Tot Marc, ni els drets d'explotació 
de les fotografies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Restriccions  
 
No podran participar en aquesta promoció els empleats de Tot Marc  
 
Seran excloses del concurs totes aquelles imatges que puguin vulnerar els drets de tercers o 
aquelles que continguin material abusiu, obscè, vulgar, violent, racista, sexista, 
amenaçador, vulnerin algun dret fonamental de la persona, infringeixin drets de tercers o 
qualsevol disposició legal vigent. 
 
També podran ser excloses aquelles imatges que puguin perjudicar la imatge o reputació 
tant de la festivitat de Les Santes, de Mataró, de Tot Marc, així com de totes les empreses i 
marques relacionades amb Tot Marc. 
 
  
Acceptació de les Bases 
 
La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases i del criteri de l'empresa Tot 
Marc 


