
IV CONCURS INSTAGRAM #STJORDIOLIVAR21

BASES DEL CONCURS

1. Per participar en el concurs heu de fer una fotografia i penjar-la a Instagram amb el hashtag

#STJORDIOLIVAR21

2. Cal que en aquesta fotografia hi aparegui un llibre.

3. Cal que en el peu de fotografia hi surti:

a. Nom i autor del llibre

b. Un fragment o citació del llibre

c. Dades de la persona: nom o pseudònim i curs

4. Caldrà que el compte d’Instagram sigui públic per poder veure les fotografies.

5. Només hi pot participar l’alumnat, els docents i el personal no docent de l’Institut Olivar Gran

de Figueres.

6. Els participants poden fer servir qualsevol dels filtres d’imatge d’Instagram, ser en color o

blanc i negre.

7. Els participants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies presentades en aquest concurs.

8. Cal que el llibre fotografiat sigui adequat a l’edat de l’alumne participant en el concurs.

9. No s’admetrà a concurs cap fotografia ofensiva o irrespectuosa.

10. Hi haurà un jurat que valorarà la fotografia, tenint en compte la part artística, entre altres

aspectes. El jurat estarà format per: dos professors/-res del Departament de Llengües, un

professor/-a del Departament de Visual i Plàstica i un membre de l’Equip Directiu.

11. El temps per penjar les fotos a Instagram és del 12 al 23 d’abril de 2021.

12. S’escollirà una fotografia guanyadora per a cada categoria:

a. 1r Cicle d’ESO (1r i 2n ESO)

b. 2n Cicle d’ESO (3r i 4t ESO)

c. Batxillerat i Cicles Formatius

d. Docents i personal no docent

13. Hi haurà un premi per a cada categoria, en cas que no hi hagi participació en una categoria, els

premis es podran atorgar a altres categories o quedar desert.

● Alumnat: Val de 20€ a la Cooperativa Abacus + Esmorzar a l’Olibar + Lot de llibres

● Docents i personal no docent: Dinar per a dues persones a l’Escola d’Hosteleria.

14. El tutor/-a informarà dels premiats durant les setmanes següents.

15. Cada participant només podrà presentar una fotografia al concurs.

16. Participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.


