
 

 
 

 

 

CARNAVAL BOMBOLLA. PETEM-HO! 

Carnaval d’Igualada 2021 

 

1r CONCURS DE DISFRESSES PER INSTAGRAM 

 

El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, convoca el 1r 
CONCURS DE DISFRESSES PER INSTAGRAM. 

 

Categoria:  

a) Adults (mínim 2 persones, a partir de 18 anys) 

b) Infantil (mínim 2 persones d’un màxim de 12 anys) 

c) Jove (mínim 2 persones de 13 a 17 anys) 

d) Familiar (mínim 2 persones, una de les quals ha de ser un adult) 

Si les persones de la fotografia són nens i joves concursaran a la categoria de 
jove. 

Premis: 6 premis de 150 € per a cada categoria. A la categoria infantil i jove es 
donarà un val de compra de llibres o material escolar. 

Bases:  

El concurs estarà obert a tothom que resideixi a la conca d’Òdena:  Òdena, 
Igualada, Castellolí, la Pobla de Claramunt, Capellades, la Torre de Claramunt, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Jorba, Sant Martí de Tous,  

1. Instagramers!! Per participar al concurs heu de fer una foto d’un mínim de 
dues persones disfressades i publicar-la del 13 al 21 de febrer de 2021 amb 
l’etiqueta #carnavaligd2021. 
 



3. Cal que sigueu seguidors del perfil @culturaigualada per participar-hi. Les 
persones que publiquin les fotos és indispensable que tinguin unes nocions 
tècniques bàsiques d’Instagram. Recordeu que si no teniu un perfil públic no es 
podran veure les fotos. Per comprovar si estan publicades cal buscar-les amb 
l’etiqueta #carnavaligd2020. L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotos 
que no es puguin visualitzar perquè no s’hagin penjat correctament dins el 
termini i, per tant, no podran concursar. 
 
4.Cada concursant només pot publicar una fotografia per cada categoria en que 
concursi. Cal posar, al peu de foto, la categoria en què participa (adults, infantil, 
jove o familiar) 
 
5. Un cop acabat el concurs, un jurat designat pel Departament de Promoció 
Cultural escollirà les fotografies guanyadores. El veredicte del jurat serà 
inapel·lable.  
 
6. El veredicte del jurat i les fotografies guanyadores es faran públiques al 
Facebook i a Instagram de @culturaigualada, abans del durant la primera 
setmana de març de 2021. 
 
7.- L’organització del concurs contactarà amb els guanyadors o guanyadores a 
través d’una menció a les fotografies guanyadores. 
 
8. Un cop notificats els premis a les persones guanyadores, aquestes hauran 
de facilitar les seves dades personals i de contacte al Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, pl. de Sant Miquel, 12 2n. 
festes@aj-igualada.net. Aquest és el mail on adreçar-se per qualsevol dubte o 
consulta. 

9. Si passats 15 dies després de la publicació els guanyadors no s’han posat 
en contacte amb el Departament de Promoció Cultural, aquests es declararan 
deserts i l’organització quedarà eximida de tota responsabilitat. 

10. Els participants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies presentades 
al Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada. 

11. L’acceptació dels premis per part dels guanyadors suposa donar 
el consentiment a l’organització per utilitzar el seu nom i imatge amb finalitat 
publicitària i en material promocional, sempre en relació directa amb la present 
campanya. 

12.  Les disfresses han de ser reals, no creades per photoshop o similars. Es 
valorarà la disfressa, no la fotografia, però la resolució ha de ser bona. 

13. El Departament de Promoció Cultural es reserva el dret a desqualificar 
aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes 
segons el seu propi criteri. 

14. Participar en el concurs suposa l’acceptació de la normativa d’ús 
d’Instagram i també suposa l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.  



15. El Departament de Promoció Cultural es reserva el dret a anul·lar qualsevol 
participació o participant si té sospites d’una manipulació incorrecta de les 
dades o del concurs. 

16. El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada es reserva 
el dret a rebutjar o excloure del concurs qualsevol participant que no reuneixi 
els requisits descrits a les bases de participació o que contradigui les normes o 
finalitat del concurs. 

17. L’Ajuntament pressuposarà l’autorització de participació per part de 
pare/mare o tutor/a en el cas de menors, de manera que no es fa responsable 
si actuen  sense el seu consentiment. 

Ajuntament d’Igualada, gener de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


