BASES DEL CONCURS LA FOTO MÉS DIVERTIDA DELS
#ANIMALONSUCR
La UCR convoca el concurs de la foto més divertida dels #animalonsUCR fetes al photocall de la UCR el dia 05 de
març de 2017 amb motiu de la fira del Comerç a la Fresca.
Tota fotografia participant ha de complir els següents requisits:
QUI POT PARTICIPAR


Pot ser fotografiat qualsevol animal, acompanyat o no de persones.

REQUISITS DE LES FOTOGRAFIES





A la fotografia ha de sortir un animal i de fons els photocall de la UCR de la fira del 05 de març e 2017 a la
Rambla Sant Jordi.
Les fotografies participants s’han de pujar a les xarxes socials Facebook, Twitter i/o Instagram amb els
coixinets #animalonsUCR #UCR
Les xarxes socials han d’estar configurades com a obertes (públiques) per tal de poder entrar en concurs.
Les fotografies en cap cas han de ser ofensives cap a l’animal. En cas que hi hagi alguna que no segueixi
una línia ètica, la UCR estarà en disposició de denunciar-la i fer el procediment oportú.

FOTOGRAFIES GUANYADORES




Les fotografies guanyadores seran les 5 amb més “m’agrada” a les xarxes socials, fent així una votació
popular.
Els guanyadors rebran tres premis dedicats al món animal cedits per establiments dedicats al món animal.
En cap cas es podrá bescanviar el premi. Sí que es podrà renunciar i en aquest cas la UCR considerarà
l’atorgament del mateix a una altra fotografia.

TERMINI



Les fotografies hauran d’estar publicades a les xarxes socials des del dia 05 de març fins al 12 de març a les
24:00h. Tota fotografia publicada fora de termini no entrarà en concurs.
Els guanyadors es publicaran a les nostres xarxes socials el dia 15 de març de 2017.

DIFUSIÓ DE LES FOTOGRAFIES



Les fotografies participants es podran publicar per part de la UCR per tal de fer la difusió pertinent.
Les fotografies guanyadores seran publicades a la web de l’entitat, www.ucripollet.cat i a les xarxes socials
UCR.

La Junta Directiva de la UCR resoldrà qualsevol qüestió que pugui derivar-se d’aquesta activitat i no estigui recollida
en aquestes bases.

La participació en el concurs implica la completa acceptació d'aquestes bases.
Patrocinadors del concurs:

pinetons veterinaria
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