
Els participants podran  penjar les seves històries a INSTAGRAM , com a mínim amb els hashtags: 
#ullvadetapes22 i #turismeulldecona i  ser seguidors de @turismeulldecona a Instagram.

Tema: Històries divertides i relacionades amb la Ulldecona Va de Tapes 2022 

Dates: Històries penjades entre l’1 d’abril a les 18:30h i el 22 d’abril a les 22h.
 
L’equip de Turisme Ulldecona escollirà 3 històries que consideri més divertides i del 23 al 30 d’abril ho pujarà a l’Insta-
gram de Turisme i serà la gent que a través del seu vot, esculli la Història que més els ha agradat. 

Premi: El  premi consistirà en un val de 200€ a bescanviar als comerços d’Ulldecona i Barris.

Contingut de l’obra presentada
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l'Ajuntament d'Ulldecona del contingut de la proposta presentada i 
en seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones 
o entitats que apareguin  fotografiades amb total indemnitat per part de l'Ajuntament d'Ulldecona.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions 
interpretatives del jurat (equip de turisme).

Propietat intel·lectual i industrial
Les persones participants cedeixen expressament a l'Ajuntament d'Ulldecona, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació 
temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i, per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explota-
ció de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat 
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin 
derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de 
l'Ajuntament d'Ulldecona.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i 
en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret 
de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel 
mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. 
En conseqüència, l'Ajuntament d'Ulldecona podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que 
cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones par-
ticipants de percebre cap compensació addicional.
El mer fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les fotografies llevat dels casos esmentats de la 
persona guanyadora, la qual te dret al premi corresponent.

*El premi pot quedar desert si no es compleixen les bases del concurs per part dels participants.

Bases del concurs d’històries a instagram�en motiu de la ulldecona va tapes 2022

LO “POSTUREO” TÉ PREMI


