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OBJECTE El concurs fotogràfic #LaLlaneraCovidEdition tindrà lloc coincidint amb la realització de
La Llanera Trail Covid Edition que se celebra el dissabte 10 i diumenge 11 d’abril de 2021. El
concurs consisteix en publicar una fotografia a Instagram participant en aquesta edició especial
de La Llanera Trail.
TERMINIS Les fotografies s’han de fer en els dos dies de La Llanera Trail Covid Edition, però es
donarà temps fins el dimarts 13 d’abril a les 23:59 h per publicar-les.
PARTICIPACIÓ
 Podrà participar-hi qualsevol persona inscrita a La Llanera Trail Covid Edition.
 Per participar en el concurs cal tenir un perfil públic a Instagram.
 Per participar-hi cal publicar una fotografia a Instagram amb l’etiqueta
#LaLlaneraCovidEdition i mencionar a @uesabadell @lallaneratrail i @trailues.
 La fotografia ha d’incloure algun element representatiu de La Llanera Trail
 Es poden publicar tantes fotografies com es desitgi
JURAT
 L’equip organitzatiu de La Llanera Trail escollirà 5 fotografies entre totes les que es
publiquin amb l’etiqueta i mencions corresponents.
 El Jurat valorarà:
- L’originalitat de la fotografia
- Que la fotografia sigui divertida
- Que la fotografia integri algun element representatiu de La Llanera Trail
 Les 5 fotografies seleccionades seran publicades al perfil d’Instagram de La Llanera Trail
(@lallaneratrail) el diumenge 18 d’abril. I el dilluns 19 d’abril i durant 24 hores, a través
d’aquesta mateixa xarxa social, s’obrirà una votació popular.
 Les dues fotografies amb més vots seran les guanyadores del concurs.
PREMIS Dues vambes BROOKS CASCADIA, un model de dona i un model d’home, cedides per la
botiga CAMARASA MUNTANYA.
 El premi s’haurà de recollir a la botiga de Camarasa, situada al Carrer Sant Pere, 12, Local
2-3, 08201 Sabadell, en el termini de 15 dies un cop l’organització es posi en contacte
amb els guanyador/es.
CONDICIONS
 Les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer de la Unió Excursionista
de Sabadell, entitat organitzadora d’aquest concurs.
 Pujar les fotografies a Instagram amb aquesta etiqueta implica l'autorització perquè els
organitzadors publiquin en el seu perfil d’Instagram les fotografies, en cas de ser una de
les cinc seleccionades, i es posin en contacte amb el guanyador/a a través d'un missatge
privat.
 Aquest concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat per la plataforma
digital Instagram.com. Tots els participants accepten que és La UES qui gestiona aquest
concurs i que Instagram no hi té cap responsabilitat.
 La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #LaLlaneraCovidEdition implica
l'acceptació d'aquestes bases.
 La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes les condicions
d'Instagram

