
BASES DEL CONCURS 

1. Objectiu 

El concurs #instamdm vol animar els instagramers a visitar el Mercat de 
Mercats per fer fotos de la fira durant els tres dies de durada i  pujar-les a 
Instagram amb el hashtag #instamdm. D’entre totes les imatges pujades, el 
jurat en triarà dues com a guanyadora i finalista. 

2. Organització 

El concurs #instamdm està organitzat per l’Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona amb CIF P-5801916 G (denominat en endavant Mercats de 
Barcelona), té àmbit nacional i pretén trobar noves vies de participació en 
la fira Mercat de Mercats. 

3. Requisits dels participants 

a) Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones, majors de 18 
anys, que durant els tres dies de la fira pugin a Instagram fotografies del 
Mercat de Mercats amb el hashtag #instamdm.    

b) Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a les seves 
fotografies i els seus noms també es faran públics als comptes de Facebook, 
Twitter i el web de Mercats de Barcelona i al blog Mercat de Mercats.   
 
c) Els guanyadors hauran de presentar-se a l’entrega de premis, que tindrà 
lloc a la Fàbrica Moritz, el dia 16 de novembre, a partir de les 19 h. En cas 
de no poder-hi assistir, hauran d’enviar algú en representació seva amb 
acreditació i autorització signada pel guanyador. 
 
d) La participació en el concurs és gratuïta i no és necessària inscripció 
prèvia. 

4. Calendari del concurs 

a) El concurs comença el 19 d’octubre a les 12 h i s’acaba el 21 d’octubre a 
les 22 h.  

b) Les fotografies hauran d’estar fetes a la fira i pujades a Instagram amb el 
hashtag #instamdm durant els tres dies de celebració de Mercat de Mercats, 
és a dir del 19 al 21 d’octubre. 



c) El jurat valorarà les imatges i donarà el seu veredicte abans del 12 de 
novembre. 

d) Els guanyadors seran anunciats al blog de Mercat de Mercats 
(www.mercatdemercats.wordpress.com) i al Facebook, Twitter i web de 
mercats de Barcelona, entre el 12 i 14 de novembre de 2012. 
L’organització es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant un 
missatge a la seva fotografia. 

e) El lliurament dels premis tindrà lloc durant un acte a la Fàbrica Moritz el 
dia 16 de novembre a les 19  hores. 

 
5. - Funcionament 

Els participants tenen els tres dies de durada de la fira per fer fotografies de 
qualsevol espai del recinte de Mercat de Mercats, amb temàtica lliure, que 
hauran de pujar a Instagram amb el hashtag #instamdm entre el 19 i el 21 
d’octubre. Si volen, també poden incorporar els hashtags #mercatdemercats 
i #mercatsbcn, però serà exclosa del concurs qualsevol foto que no porti el 
hashtag #instamdm. 

Les imatges s’han de pujar entre les 12 hores del 19 d’octubre i les 22 hores 
del dia 21. Qualsevol imatge pujada després, quedarà exclosa de participar 
en el concurs. 

El jurat valorarà especialment l’originalitat de les imatges, però anirà a 
càrrec dels participants aconseguir els permisos de les persones que puguin 
aparèixer a les fotografies. Es rebutjaran les imatges que es considerin 
ofensives o lesives dels drets de les persones que hi apareixen, fins i tot en 
el cas que el participant tingui el permís d’aquelles persones per mostrar-
les. 

6. Comunicació  
 
Mercats de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors amb un 
missatge a les seves fotografies escollides pel jurat. El guanyador haurà de 
confirmar a Mercats de Barcelona, mitjançant un e-mail a 
mercatsbcn@mercatsbcn.cat, la seva voluntat d’obtenir definitivament el 
premi. 
 
El premi no es podrà considerar desert. En el supòsit que el seleccionat no 
compleixi els requisits, no confirmi la seva voluntat de rebre el premi, hi 
renunciï, no acrediti la seva identitat o el compliment de les altres 



condicions, el premi passarà automàticament al següent classificat, que 
estarà obligat a acreditar la seva identitat i a acceptar el premi via e-mail. 
 
Pujar fotografies a Instagram amb el hashtag #instamdm implica el permís 
perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d’un missatge a 
la seva fotografia escollida. Els noms dels guanyadors també es faran 
públics en els canals indicats anteriorment (Facebook, Twitter i web de 
Mercats de Barcelona i blog de Mercat de Mercats). 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO 
s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona. 

7. Premis i jurat 

Primer premi: Nit d’hotel més esmorzar per a dues persones en un hotel de 
la ciutat de Girona, gentilesa del Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu 
de Girona.  

Segon premi: Un sopar per dues persones a la Fàbrica Moritz. 

Els premis no es podran canviar per diners. 

Per part del jurat es proposarà una única fotografia com a guanyadora del 
1r premi i una finalista com a guanyadora del 2n premi. 
 
El jurat estarà format per un representant del Patronat Costa Brava-Pirineu 
de Girona, un de Moritz, un de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona i un fotògraf-instagramer. 
 
La decisió del jurat, que no podrà declarar deserta la convocatòria, és 
inapel·lable, però es reserva el dret a modificar-la si el guanyador no 
compleix els requisits, no confirma la seva voluntat de rebre el premi, hi 
renuncia, no acredita la seva identitat o el compliment de les altres 
condicions. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyador la següent 
fotografia amb més número de vots del jurat. 
 

8. Ús de les imatges 

Les imatges guanyadora i finalista seran publicitades en el blog de Mercat 
de Mercats. 
 



Una selecció de les imatges participants en el concurs serà projectada en un 
espai de la Fàbrica Mortiz durant l’acte d’entrega de premis, que tindrà lloc 
el dia 16 de novembre a les 19 h.  
 
La publicació d’imatges a Instagram amb el hashtag #instamdm significa 
l’acceptació d’aquestes bases. 

 

9. Reserves i limitacions 
 

Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. 
Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als 
organitzadors del present concurs a desqualificar al guanyador per 
participar i poder disposar del corresponent premi.  

Mercats de Barcelona queda eximit de qualsevol responsabilitat en el 
supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades 
facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. 

Mercats de Barcelona podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant 
el DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la 
seva majoria d'edat.  

Mercats de Barcelona es reserva el dret a desqualificar qualsevol fotografia 
no compleixi els següents requisits: 

Els participants afirmen i garanteixen, pel que fa a les seves fotografies, 
que no mostren el següent: 

- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, 
obscè i/o escandalós.  

- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a la 
publicitat. 

10. Acceptació i publicació de les bases 

La participació al #instamdm implica l’acceptació de les bases del concurs. 

Aquestes bases estaran a disposició del participants al blog de Mercat de 
Mercats: http://mercatdemercats.wordpress.com/activitats-2-0 
 



També implica l’acceptació de les condicions d’Instagram, que es poden 
consultar a: http://instagram.com/legal/terms 

 
11.- Condicions generals 

Mercats de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que 
consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un 
mal ús o abús del concurs. 
 
Mercats de Barcelona es reserva el dret de donar de baixa i eliminar 
automàticament qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de 
procedència dubtosa. En aquests casos, cancel·larem la seva participació. 
S’entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en 
aquestes bases. 
 
Els usuaris, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri 
de Mercats de Barcelona pel que fa la resolució de qualsevol incidència que 
pugui sorgir. 
 
Mercats de Barcelona es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les 
condicions d’aquest concurs per altres de similars característiques. En 
aquest cas, s’informarà de les mencionades modificacions al blog de 
Mercat de Mercats 

12. Altres especificacions 
 
Mercats de Barcelona no assumirà cap responsabilitat per problemes o 
fallades tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes 
informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu 
electrònic destinat a Mercats de Barcelona. 
 
 


