
BASES DEL CONCURS

CONCURS ANDORRAWORLD FAN A INSTAGRAM
Des d’Andorra Turisme anunciem un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram amb l’objectiu de celebrar el dia mundial de la fotografia i de premiar-
te a tu i als seguidors de la pàgina @AndorraWorld. El concurs va adreçat a totes les persones interessades en l’oferta turística del país que siguin 
seguidors d’Andorra a Instagram.

Termes i procediments* 
Pots participar des del 2 de juliol fins al 20 d’agost de 2018 (ambdós inclosos) fins a les 12 hores del migdia.
Per concursar, t’has de fer seguidor de la pàgina @AndorraWorld i publicar la teva fotografia, etiquetada obligatòriament amb el hashtag   
#HappySummerAndorra, en els comentaris de la publicació del concurs a Instagram. Les imatges han de ser originals i contenir un o més elements 
d’Andorra fàcilment identificables (monument, església, lloc emblemàtic, etc.) i transmetre l’emoció clara de felicitat o alegria. 
Entre totes les fotos publicades a l’Instagram d’AndorraWorld, les 10 fotografies que aconsegueixin més Likes/M’agrada durant el període de participació 
en el concurs seran preseleccionades com a finalistes. Un jurat compost per membres de l’organització d’Andorra Turisme serà l’encarregat de triar les 3 
imatges guanyadores. Aquestes imatges es publicaran de forma oficial al perfil de l’Instagram d’@AndorraWorld amb el hashtag #HappySummerAndorra 
el dia 23 d’agost de 2018 a les 16 hores.

Premis
Si ets el guanyador del concurs fotogràfic, et correspon el següent premi: Una de les 3 càmeres d’última generació GoPro HERO 2018 que sortegem! 

*Requisitos de participación
-Els participants han de ser majors d’edat i ser els autors de la imatge que envien, que ha de ser original i incloure un o més elements d’Andorra fàcilment identificables 
(monument, església, lloc emblemàtic, etc.) i transmetre l’emoció clara de felicitat o alegria.
-L’autor és el responsable d’obtenir el consentiment exprés dels progenitors o tutors legals si es mostren menors d’edat a la fotografia, per a la reproducció i comunicació 
pública de la imatge.
-Cada participant pot concursar amb el nombre d’imatges que consideri adient, però només la fotografia amb més Likes/M’agrada, podrà obtenir el premi.
- Andorra Turisme es reserva el dret a declarar desert el concurs.
-En participar, el concursant accepta aquestes condicions i cedeix gratuïtament a Andorra Turisme tots els drets de reproducció i comunicació pública de la imatge i es reserva 
el dret de reproduir la imatge guanyadora adaptant-la tecnològicament i al format ideal per a la seva publicació.
- Andorra Turisme no es fa responsable de problemes de funcionament d’Instagram pel que respecta a la publicació i l’etiquetatge de les imatges a Instagram. També, es 
reserva el dret d’eliminar opinions i fotos que puguin perjudicar la imatge d’Andorra o de qualsevol participant del concurs. 

L’equip d’@andorraworld

 

Descobreix un món nou
Amb una pantalla tàctil i un disseny resistent submergible, 
la teva HERO et permet capturar fàcilment imatges 
al·lucinants a qualsevol aventura. 

CONCURS INSTAGRAM!
ANDORRA,
UN PAÍS PER EMMARCAR
SABIES QUE EL 19 D’AGOST ÉS EL DIA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFIA?

Sí, sí! La fotografia, un dels invents que ha transformat per complet la humanitat 
i que segueix acompanyant-nos cada dia immortalitzant els nostres moments 
més entranyables. Per això li volem retre homenatge amb un concurs fotogràfic a 
l’Instagram d’ @AndorraWorld.   

Publica la teva millor foto de l’estiu a Andorra amb la que siguis capaç de transmetre 
la millor felicitat possible, etiqueta-la amb el hashtag #HappySummerAndorra i 
emporta’t una de les tres càmeres GoPro HERO 2018 que sortegem!

Anima’t a celebrar el dia mundial de la fotografia i participa ara mateix!
4 M’agrada

 Un país per emmarcar! 
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