Bases del joc “Tria el teu Sant Jordi 2019”
La Biblioteca Districte 4, des del seu compte d’Instagram (@bctxarxa) proposa un joc per
celebrar aquest Sant Jordi 2019.
Hi podrà jugar tothom que tingui més de 14 anys i disposi de compte d’Instagram. Per tal
de participar en aquest joc caldrà que el jugador pengi al seu compte d’Instagram una
fotografia d’algun llibre exposat a la Biblioteca Districte 4 en l’exposició “Tria el teu Sant
Jordi 2019” i que compti amb l’etiqueta (hashtag) #TrioSantJordi2019
La participació al joc és gratuïta. Serà imprescindible fer-se seguidor de @bctxarxa. Les
fotografies hauran d’estar fetes durant el període del joc: de l’1 d’abril a les 0:00 h. al 13
d’abril a les 23:59 h. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes aquelles que compleixin
els requisits d’aquestes bases entraran en el joc i en el sorteig.
Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. El nom del
guanyador/a també es farà públic a la pàgina web i xarxes socials de la bctxarxa. El
guanyador haurà d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu
bd4@terrassa.cat.
Podeu consultar les bases del joc a la Biblioteca Districte 4 i al perfil d’Instagram de la
@bctxarxa.
Ús de les imatges
Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #TrioSantJordi2019 es podran publicar
a la web i xarxes socials de la bct xarxa.
La publicació d’imatges amb l’etiqueta #TrioSantJordi2019 significa l’acceptació d’aquestes
bases.
La publicació d’imatges amb l’etiqueta #TrioSantJordi2019 implica el permís perquè ens
posem en contacte amb la persona seleccionada per obtenir el lot de documents de regal,
a través d’un missatge a la fotografia. El nom del perfil de la persona seleccionada es farà
públic als canals indicats anteriorment.
Sorteig
L’elecció de la persona jugadora que rebrà el lot de regal anirà a càrrec del personal de la
biblioteca.
Es farà pública la persona seleccionada a través de les xarxes socials de la bct xarxa el
divendres 26 d’abril de 2019. Immediatament després es contactarà amb la persona
guanyadora. La persona seleccionada podrà recollir el lot de documents obsequi a partir
del dilluns 29 d’abril de 2019.
L’elecció de la fotografia seleccionada és definitiva, però es reserva el dret a modificar la
seva decisió si l’autor/a de la fotografia no contacta amb l’organització abans del dimarts 30
d’abril. En aquest cas, es seleccionarà la següent fotografia amb més vots per part de
l’equip de la Biblioteca Districte 4.
Addicional
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu
electrònic que pugui produir-se.
Qualsevol circumstància que no estigui recollida en aquestes bases, serà resolta en
qualsevol cas per l’organització del concurs.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les
podeu consultar a https://help.instagram.com/581066165581870
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