2ª Fira Balcó de l’Empordà:
Cultura i Paisatge

Organitza:

Ajuntament de Palau-saverdera.

Temàtica:

“La vinya, el vi i activitats de la Fira”.

Participació: Només podran participar en el concurs les fotos que es facin arribar a l’Ajuntament
entre els dies 16 i 24 de juny de 2017.
Termini:
Totes les fotos han d’haver estat enviades per mail a premsa@palau-saverdera.cat
abans de les 20:00 hores del dissabte 24 de juny de 2017.
Límits:

Es podrà participar com a màxim amb tres fotos per participant, amb les següents
consideracions:
•
•

Premis:

Si hi ha més de tres mails d’un mateix participant, només es consideraran els tres
últims (en funció de data i hora d’enviament).
En un mail només es podrà incloure 1 foto. Si hi ha un número qualsevol de fotos
diferent a una no es considerarà vàlid aquest mail i per tant, no participaran al
concurs cap de las fotos incloses.

Hi haurà tres premis:
1. Primer premi: Val de 100 € per menjar en qualsevol restaurant del poble.
2. Segon premi: Dues entrades pel concert que faran Els Amics de les Arts a
Castelló d’Empúries el dissabte 8 de juliol i dues entrades pel tast de vins previ a
l’actuació musical.

Exposició:

Un jurat decidirà quines són les fotos guanyadores i farà una tria de les trenta millors
fotografies. Exclusivament aquestes 30 fotografies tindran el següent tractament:
1.
2.

Seran impreses en paper format din-A4 i exposades en la Sala de Ball del Centre
Cívic, a partir de les 10h del diumenge 25 de juny.
S’exposaran als espais web i Facebook de l’Ajuntament.

La participació en el concurs comporta la autorització a l’Ajuntament per poder divulgar les fotos rebudes
a través de qualsevol mitjà i poder fer-les servir com a material de promoció del poble. Us animem a
penjar les vostres fotos a Facebook i Instagram per fer més visible la Fira amb l’etiqueta
#firabalcoemporda. Aquestes fotos no es consideraran dins del concurs, llevat que hagin estat enviades
correctament a través de mail, segons les bases establertes anteriorment.

Palau-saverdera, juny de 2017

Isabel Mª Cortada Soler
Alcaldessa Presidenta de l' Ajuntament

