Concurs III Retorn dels Indians
Objectius
•
Promoure la participació activa de la població i públic en general a l’esdeveniment del III Retorn
dels Indians i a la 14a edició de l’Agromercat.
•
Consolidar la percepció de Sant Pere de Ribes com a municipi indià (adherit a la Xarxa de
Municipis Indians) i la coneixença del seu patrimoni modernista.
•
Atreure seguidors per al perfil de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a Instagram i a les xarxes
socials en general.

Mecànica
Per participar-hi, cal fer-se seguidor/a del perfil de Sant Pere de Ribes a Instagram i compartir una
fotografia amb el hashtag #RetornIndians .
Es participarà exclusivament des d’Instagram, però es farà difusió del concurs a totes les xarxes socials
de l’Ajuntament.
El termini per participar serà del 3 al 5 de maig de 2019. Hi haurà temps per votar les fotografies fins al
12 de maig . El dia 20 de maig es donarà a conèixer la persona guanyadora del concurs.
Enguany s’estableix una única categoria, per facilitar la participació al certamen, i un únic premi
consistent en dues entrades per al festival Sons Solers, que se celebrarà el 12 de juliol a la Finca Mas
Solers.
Guanyarà la fotografia amb més cors (equivalent a likes o m’agrada). Per tant, s’anima als i les
concursants a viralitzar les seves fotos per aconseguir vots.

Temàtica

Hi poden participar les instantànies que immortalitzin alguna de les activitats del programa d’aquesta
edició o moments viscuts que hi estiguin relacionats.
A les fotografies també hi poden aparèixer persones o grups vestits d'indians (amb roba de color blanc i
detalls de l’època, com ara barrets tipus Panamà de palla, armilles, faldilles llargues, mocadors de seda,
para-sols, havans...).
Les bases completes es penjaran a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i/o al
web de l’Ajuntament (www.santperederibes.cat).
L’Ajuntament podrà compartir les imatges participants a les seves xarxes socials.
La fotografia guanyadora de cada categoria es comunicarà públicament a les xarxes socials de
l’Ajuntament: Instagram, Twitter i Facebook.
L’Ajuntament contactarà privadament amb la persona guanyadora per recollir les dades personals
necessàries per gestionar l’entrega del premi.
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Bases

1. La participació és lliure i oberta a tothom.
2. La temàtica a l’entorn de la qual han de versar les fotografies és el III Retorn dels Indians i
l’Agromercat (14a edició). No s’acceptaran aquelles fotografies que no compleixin els requisits
que es demanen, ni qualsevol que pugui considerar- se ofensiva o que suposi la difusió de valors
negatius com ara la xenofòbia, l’incivisme, etc. L’organització es reserva el dret de desqualificar les
imatges que no s’ajustin als requisits.
3. Les fotografies es compartiran a Instagram amb el #RetornIndians entre el 3 i el 5 de maig de
2019. Cada “m’agrada” (o cor) que rebi a Instagram cadascuna de les fotografies participants
comptarà com un vot. La imatge guanyadora s’anunciarà als perfils oficials de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes a Instagram, Twitter i Facebook el 20 de maig.

4. L’organització contactarà privadament amb la persona autora de la fotografia guanyadora.
5. Hi ha una única categoria. Es convida els i les participants a fer-se una foto individual o en grup
vestits com autèntics “americanos”, amb l’estil i accessoris més autèntics que puguin trobar, tot
portant posada roba de color blanc i detalls de l’època: cotó o lli blanc, barrets tipus Panamà de
palla, armilles, faldilles llargues, mocadors de seda, para-sols, havans, etc., o a fer fotografies ben
maques i naturals (a poder sense aplicar filtres) de les diferents activitats incloses al programa del
III Retorn dels Indians i de la 14a edició de l’Agromercat, entre els dies 3 i 5 de maig. Sobretot que
copsin l’ambient i els bons moments!
6. L’autor/a de la fotografia més votada rebrà com a premi dues entrades per al festival Sons Solers
d’enguany. El veredicte serà inapel·lable.
7. Si els organitzadors del concurs ho consideren oportú per manca de participació o de qualitat,
el premi pot quedar desert.
8. L’Ajuntament podrà fer ús de les imatges participants i guanyadores en les seves publicacions a
les xarxes socials i a altres mitjans.
9. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes serà el propietari de les fotografies guanyadores, les quals
s’incorporaran al fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes i en podrà fer ús
posterior en les seves publicacions i edicions. L’Ajuntament passarà a ser propietari dels drets
d’explotació, mantenint l’autor els drets morals sobre l’obra.
10. La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.
11. Qualsevol cas no previst serà resolt per l’organització.

Sant Pere de Ribes, abril 2018.
Amb la col·laboració de:
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