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Bases del Concurs d’Instagram del Correllengua 2015 

 

1. El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva.  

2. Les imatges han de pertànyer al Correllengua en curs i s’han de publicar a Instagram amb l’etiqueta 

#Correllengua2015*. Això no exclou que s’hi puguin afegir altres etiquetes. A més, els autors hauran d’indicar en la 

publicació l’indret de realització del Correllengua. 

3. El període de participació s’iniciarà el 4 de juliol i finalitzarà el 7 de novembre. Un cop passat aquest període, les 

fotografies que portin l’etiqueta #Correllengua2015 no entraran a concurs. 

4. No s’acceptaran imatges d’edicions anteriors del Correllengua. 

5. Un mateix usuari pot publicar tantes fotografies com vulgui, sempre que compleixin els requisits exposats 

anteriorment.   

6. No s’acceptaran fotografies que facin referència a marques comercials, continguin material obscè, sexualment 

explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. 

7. L’organització entendrà que les instantànies presentades al concurs s’han fet en el marc del Correllengua 2015 i 

són obra original de l’usuari que les publica. En cas que hi apareguin persones —especialment menors d’edat—, 

l’organització entendrà que l’autor té el consentiment d’aquestes persones per difondre la seva imatge. 

L’organització no es responsabilitzarà de les reclamacions presentades per terceres persones que creguin que els 

seus drets d’imatge han estat vulnerats. 

8. Les fotografies que es presentin al concurs es difondran al web i a les xarxes socials de la CAL, i s’afegiran al 

Mapa del Correllengua 2015. 

9. Les 20 imatges que l’endemà del 7 de novembre hagin rebut més vots favorables (“m’agrada”) a Instagram 

seran automàticament seleccionades per formar part d’una exposició fotogràfica itinerant sobre el Correllengua 

2015. Totes les instantànies editades aniran acompanyades del nom de l’autor/a. 

10. De les 20 imatges finalistes, la comissió organitzadora del Correllengua triarà aquella que, a més de la seva 

qualitat i originalitat, reflecteixi millor l’esperit i el missatge del Correllengua. L’autor/a de la fotografia 

guanyadora rebrà un lot de productes del Correllengua. El veredicte s’emetrà no més tard del 31 de desembre del 

2015.  

11. El concurs es pot declarar desert si la comissió organitzadora del Correllengua 2015 ho considera adient. 

12. Els participants cedeixen a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) sense limitació 

temporal els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotografies presentades, de conformitat amb la 

Llei de propietat intel·lectual vigent, per qualsevol mitjà i qualsevol forma, així com els drets de propietat 

industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries. 

13. L’organització no es responsabilitza de l’incompliment del participant de la normativa en matèria de drets de 

la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge. 

14. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

                                                           
*
 També s’acceptaran fotografies presentades a través d’altres mitjans —Facebook, Twitter o correu electrònic (cal@cal.cat)—. En aquests casos, la 

CAL publicarà les imatges al seu perfil d’Instagram i es comptabilitzaran els vots rebuts, exclusivament, a través d’aquesta xarxa social. 


