
  

 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA #MobilitatSSIBE  

Bases 

 

OBJECTE:  

El concurs fotogràfic #MobilitatSSIBE consisteix a publicar fotografies relacionades amb la 

mobilitat sostenible i com els treballadors i usuaris dels centres SSIBE contribueixen a la 

millora de la qualitat de l’aire al Baix Empordà.  

El concurs s’emmarca dins la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

que organitza el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

TERMINI:  

El termini per participar és del 16 al 30 de setembre de 2017. 

FORMA DE PARTICIPACIÓ:   

Poden participar en aquest concurs totes aquelles persones que disposin d’un compte amb 

perfil públic a Instagram i que compleixin amb les condicions que estableixen aquestes 

bases. A més, hauran de respectar les condicions legals establertes per la xarxa social 

Instagram: https://help.instagram.com/ 

Els/Les participants hauran de complir, a més, els requisits següents:  

 Ser seguidors del perfil @Imatgessibe  

 Publicar una fotografia relacionada amb  la mobilitat sostenible i com els treballadors i 

usuaris dels centres SSIBE contribueixen a la millora de la qualitat de l’aire al Baix Empordà. 

Caldrà utilitzar l’etiqueta #CuidatSSIBE i etiquetar @Imatgessibe  

No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant, però cada persona ha de ser 

l’autor/a de la fotografia i tenir el consentiment de les persones que hi apareixen. Es podrà 

demanar la fotografia original.  

Les fotografies que tinguin un contingut inadequat o ofensiu, a judici de l’organització, seran 

automàticament desqualificades.  

Els/Les participants accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en 

tots aquells actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines webs o 

xarxes socials que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat 

en concepte d’imatge.  

PREMI: 

La fotografia guanyadora serà aquella que tingui més “Likes” i serà premiada val per a 5 

esmorzars saludables gentilesa de l’empresa Emporhotel  que consistirà en un suc de fruita 

natural, un entrepà vegetal i una beguda calenta.  

El 2 d’octubre es resoldrà qui és el guanyador a través del perfil @ImatgeSSIBE i del web 

ssibe.cat 

 

Palamós, setembre de 2017  

https://help.instagram.com/
https://www.instagram.com/imatgessibe/

