
Concurs

BUS TURÍSTIC 2017 - ANDORRA TURISME
CONCURS FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM, FACEBOOK I TWITTER

Andorra Turisme convoca un concurs fotogràfic a les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter amb
l’objectiu d’incrementar el nombre d’imatges publicades relatives al bus turístic d’Andorra. El concurs està
adreçat exclusivament als usuaris del bus turístic.

Termini i procediment
Des de l’1 de juny i fins al 31 d’ octubre, mensualment, les fotografies que vulguin entrar al concurs s’hauran
d'etiquetar obligatòriament amb els hashtags #busturisticand i #andorraworld a les xarxes socials Instagram,
Facebook o Twitter. Aquestes imatges hauran de contenir un o varis elements identificadors del bus turístic
d’Andorra. El jurat, format per membres d’Andorra Turisme, es reunirà mensualment per escollir la millor
fotografia de cada mes. Aquesta es publicarà de forma oficial en els perfils d'Instagram, Facebook i Twitter d‘
@andorraworld informant la imatge guanyadora. Cada mes únicament es seleccionarà una imatge d’entre
totes les publicades a les diferents xarxes socials amb les etiquetes #busturisticand i #andorraworld.

Premis
El premi de la foto guanyadora del mes de juny consistirà en dues entrades per l’espectacle SCALADA
STELAR BY CIRQUE DU SOLEIL.
Pel que fa als mesos restants, el premi consistirà en dues entrades a Caldea (Centre termo-lúdic d’Andorra).
Els guanyadors de la foto mensual s’anunciaran durant la primera setmana del mes següent.

Bases
 Els participants han de ser els autors materials de la imatge que envien, que ha de ser original i

comptar amb un o varis elements relacionats amb el Bus turístic d’Andorra.
 En el cas que es publiqui una foto on hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb

el consentiment dels pares o tutors.
 Cada participant pot concursar amb el nombre d’imatges que consideri oportú.
 Les imatges participants han de ser publicades a Instagram, Facebook o Twitter amb obligatòriament

les 2 etiquetes: #busturisticand i #andorraworld.
 S’aconsella als participants fer-se seguidors del perfil a Instagram, Facebook o Twitter

d’ @andorraworld a fi de seguir el procediment del concurs.
 El jurat valorarà que les imatges reflecteixin un o varis elements relacionats amb el servei del bus

turístic. El jurat estarà format per persones designades per Andorra Turisme.
 El veredicte del jurat es publicarà mensualment a les xarxes socials d’Andorra Turisme

@andorraworld durant la primera setmana del mes següent.
 L’organització es reserva el dret de reproduir la imatge guanyadora i poder adaptar-la

tecnològicament i adequar-la al format idoni per a la seva publicació.
 L’organització no es farà responsable del possible funcionament irregular de les xarxes Instagram,

Facebook i Twitter pel que respecta a la publicació i l’etiquetatge de les imatges en aquestes xarxes.
 La participació suposa l’acceptació d’aquestes bases i la cessió a títol gratuït de tots els drets de

reproducció de la imatge.
 L’organització es reserva el dret a declarar desert el concurs.

L’ Equip d’@andorraworld


