L’Espai Jove Can Tauler ja té presència
a Instagram, el podeu trobar buscant
espai_jove_can_tauler i per
celebrar-ho volem fer un concurs!
L’Espai Jove Can Tauler organitza un concurs d’Instagram.
Les persones participants han de ser joves de Montcada i Reixac entre els 16 anys
i els 25 anys (ambdós inclosos). La participació al concurs és totalment gratuïta.
El concurs Instagram – Montcada Jove! s’iniciarà el dia 10 de febrer de 2017 i finalitzarà el dia 24 de març de 2017, dia que es farà públic la persona guanyadora del
concurs. Per formar part del concurs hauràs de pujar una foto a Instagram amb el
“Hashtag” #montcadajove. El tema estarà relacionat amb l’art urbà i haurà d’il·lustrar l’art desenvolupat a Montcada i Reixac. Per participar hauràs de ser l’autor/a
de la imatge i no hi haurà límit de fotografies per usuari/a, però no seran vàlides
aquelles fotografies penjades abans ni després de la data d’inici i finalització del concurs. El perfil d’Instagram amb el qual es publiqui la foto haurà de ser públic i totes
aquelles fotografies que puguin resultar ofensives seran desqualificades.
El dia 17 de març de 2017, les 10 fotografies publicades amb el “Hashtag” #montcadajove passaran a la SEMIFINAL i aquestes 10 fotografies s’exposaran a l’Espai Jove
Can Tauler perquè el jovent pugui passar a realitzar una votació d’aquella que més
els agrada durant la setmana del 20 al 24 de març.

La resta de fotografies s’aniran penjant a l’Instagram espai_jove_can_tauler a partir del
24 de març de 2017.
El premi per la persona guanyadora serà:
Els/les guanyadors/es rebran un missatge d’Instagram. Si després de 10 dies no podem posar-nos
en contacte amb la persona guanyadora s’assignarà el premi al/la següent finalista.
La comunicació de la persona guanyadora
es farà per mitja de les Xarxes Socials. La
fotografia i el seu nom es publicaran a:
MiR Jove Can Tauler
MirjoveCanTauler
espai_jove_can_tauler
www.mirjove.cat
www.mirjove.cat
Les persones participants del concurs d’Instagram cedeixen tots els drets de propietat intel·lectual, existents o que poden derivar-se, de les fotografies penjades amb el
“Hashtag” #montcadajove. La regidoria d’Educació, Infància i Joventut podrà utilitzar
lliurement aquestes imatges per a altres activitats.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol no
acceptació en significarà l’exclusió. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió de la vostra sol·licitud.
El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Montcada i Reixac i podreu dirigir-vos a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les vostres dades personals.

