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REGLAMENT 

 

Assumpte: Reglament i bases del concurs de Sant Jordi a Palamós, del 14 al 22 d’abril de 2022. 

 

L’Àrea de Promoció econòmica i Turisme, en el marc de les accions de promoció on-line i dinamització 

turística, posa en marxa un concurs a la xarxa social Instagram amb l’objectiu de promocionar la destinació 

turística, guanyar seguidors, incrementar la interacció amb els usuaris finals i fidelitzar la comunitat.  

En aquest concurs els usuaris poden participar fent un escrit “prosa, poesia o dita” a la publicació de Sant 

Jordi i etiquetant la persona amb la qual volen gaudir d’una estada en un establiment de Palamós i seguint 

el perfil de @visitpalamos a Instagram.   

 

A continuació s’especifiquen les bases legals d’aquest concurs: 

 

1. Organitza: Àrea de turisme de l’Ajuntament de Palamós 

 

L’Àrea de Turisme, juntament amb els allotjaments col·laboradors, posa en marxa un concurs a instagram 

per participar en el sorteig d’una estada en un dels allotjaments col·laboradors per a dues persones. El 

concurs es desenvoluparà en el perfil turístic d’Instagram @visitpalamos 

 

2. Objecte, mecànica i requisits del concurs 

 

Per participar en aquest concurs els usuaris han de complir els següents requisits de participació:  

 

- Ser major de 18 anys 

- Seguir el perfil oficial de @visitpalamos 

- Donar “m’agrada” a la publicació del concurs 

- Comentar la publicació fent un petit escrit (prosa, poesia o dita) vinculat amb Palamós i mencionant la 

persona amb qui voldria gaudir del premi. 

- Conèixer que la participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://www.instagram.com/legal/terms 

 

3. Durada i àmbit 

 

El període de participació serà del 12 fins el 22 d’abril, a les 23:55 hores. El dia de Sant Jordi, dia 23 d’abril del 

2022, es farà públic la persona guanyadora. La persona guanyadora de l’estada s’anunciarà a través del perfil 

d’Instagram mitjançant Stories i ens posarem en contacte directament amb ella. 

 

4. Selecció del guanyador, comunicació i entrega 

 

La persona guanyadora serà escollida mitjançant sorteig, en aquest cas s’utilitzarà una plataforma que seleccioni 

aleatòriament un comentari d’entre tots els participants .  

 

Per tant, cal també complir amb els requisits esmentats anteriorment en el punt 2 d’aquestes bases legals. El nom 

de la persona guanyadora serà publicat a la xarxa social d’Instagram, al perfil oficial de la destinació turística. 

També, es comunicarà mitjançant missatge privat l’obtenció del premi, amb un màxim de 48 hores, per donar 

conformitat a l’acceptació del premi així com facilitar les dades personals que es demanaran (Nom i cognoms, 

telèfon de contacte i DNI).  

https://www.instagram.com/legal/terms
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Si el guanyador del premi no respon en el termini indicat per acceptar el premi, no compleix algun dels requisits 

per participar o rebutja gaudir del premi, quedarà descartat i el premi es donarà al primer dels suplents 

seleccionats.  

 

5. Premis 

 

Per a aquest concurs hi ha un “pack romàntic”, a Palamós, per a dues persones.  

 

6. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 

 

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels 

usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest concurs 

ni hi estan associades.  

 

7. Limitació de responsabilitat 

 

L’Ajuntament de Palamós no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, ni de possibles fallades del 

programari o dels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades 

personals.  

 

8. Drets d’imatge  

 

La persona participant accepta que les seves dades poden ser publicades per l’ens per tal de donar publicitat i 

transparència sobre la persona guanyadora guanyador del premi.  

 

9. Acceptació de les bases 

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les presents bases i del criteri imperatiu de l’Ajuntament 

de Palamós en la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs. Si no s’accepten aquestes bases, el 

participant en serà exclòs i l’Ajuntament de Palamós quedarà alliberat de qualsevol obligació concreta respecte 

el participant.  

 


