
 

Bases del concurs fotogràfic INSTAGRAM 

“les Garrigues des de l’aire”.  

El Consell Comarcal de les Garrigues (@turismelesgarrigues) convoca 
la segona edició del “Concurs fotogràfic les Garrigues des de l’aire”. 

L’objectiu del concurs és obtenir un fons fotogràfic aeri de la nostra 
comarca i fomentar la participació de la ciutadania. 

La finalitat és difondre la comarca a vista d’ocell i promocionar-la a 
nivell cultural, turístic i paisatgístic. 

 
PROPIETAT 
El Consell Comarcal de les Garrigues (@turismelesgarrigues) és 
l'organitzador del Concurs amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs @ieilleida i Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
@aralleida. 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES 
Les fotos es presentaran des del 22 de desembre de 2022 fins al 21 de 
juny 2023 (hivern-primavera). Aquestes, han  d’estar realitzades i 
penjades dins de les dates esmentades. 
 

NORMES I CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI 
 
1.- Podrà participar qualsevol persona amb imatges obtingudes des 
de l’aire (dron, vol en globus, grua elevadora,...). 

 
2.- Per participar-hi és necessari ser seguidor del perfil d'Instagram 
@turismelesgarrigues, mencionar el nostre perfil i penjar una imatge a 
través d'Instagram amb l’etiqueta #LesGarriguesdesdelaire1, 
#ccgarrigues, #AraLleida i #ieilleida que estigui relacionada amb el 
títol del concurs “LES GARRIGUES DES DE L’AIRE” i serà necessari 
anomenar el poble o l’indret. Qualsevol fotografia que no compleixi 
aquests requisits serà exclosa del concurs. 

  

3.- Els participants hauran d’entregar un mínim de 2 fotografies i un 
màxim de 4. Aquestes no han d'haver estat publicades, divulgades o 
premiades amb anterioritat. Cap tercera part pot tenir llicència o 
drets sobre les imatges presentades al concurs. Al penjar la fotografia  



 
 

declara: Ser l'autor de la mateixa i cedir els drets de reproducció de 
la/es fotografia/es al Consell Comarcal de les Garrigues per a la seva 
publicació o qualsevol altre ús, com per exemple a Internet en les 
seccions de la seva pàgina web o qualsevol tipus de material 
promocional de la comarca de les Garrigues relacionada amb 
l’activitat cultural o turística; calendari, catàleg d’experiències, etc, 
sense que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica 
pel seu ús. 

 
PREMIS 

Hi hauran cinc premis a les millors fotografies aèries. 

1- Primer premi 150€ 
2- Segon premi 100€ 
3- Tercer premi 50€  
4- Quart premi 50€ 
5- Cinquè premi 50€ 

Les notificacions de les adjudicacions dels premis es comunicaran 
al perfil de Facebook 
(https://www.facebook.com/turisme.garrigues)  i al compte 
d'Instagram @turismelesgarrigues. 

Els guanyadors hauran de lliurar al Consell Comarcal de les Garrigues 
els arxius originals de les fotos escollides. 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
 Els participants autoritzen publicar al Consell Comarcal de les 
Garrigues el nom i cognom de l’autor de cada fotografia en qualsevol 
medi.  

  

EL JURAT 

 El jurat d'aquest premi està format per tècnics del Consell Comarcal, 
un representant de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i un representat del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.  

 

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes 
i cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat. 
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