
#SineuEnFestes 

 

 

7è Concurs d’Instagramers – Festes d’agost 2022 

1. Requisits per als participants: Els participants han de tenir com a mínim 13 
anys, edat mínima per tenir usuari d’Instagram, i ser residents a Sineu. 
 

2. Inscripció: Les persones que vulguin participar en el 7è Concurs 
d’Instagramers, organitzat amb motiu de l’any Pons Frau i les festes d’agost 
2022, hauran d’enviar un missatge privat al compte de l’ajuntament 
(@ajsineu), indicant un nom complet i un telèfon de contacte. 
 

3. Temàtica: la temàtica de les fotografies és “Els molins de Sineu”, una imatge 
icònica que cobra molt de protagonisme en l’obra f  otogràfica de Josep Pons 
Frau. 
 

4. Categories: el concurs es divideix en 2 categories. Una juvenil, pels usuaris de 
13 a 17 anys; i una categoria d’adults, pels usuaris a partir de 18 anys. 
 

5. Termini de participació: el concurs de fotografia restarà obert del dijous 4 al 
dimarts 16 d’agost, ambdós inclosos. 
 

6. Publicacions dels participants: cada participant podrà penjar fins a tres 
fotografies al seu compte d’Instagram en publicacions independents. Amb la 
finalitat que tothom pugui veure les fotografies que participen en el concurs, 
és imprescindible etiquetar al perfil de l’ajuntament (@ajsineu) i emprar el 
hashtag #SineuEnFestes. Les fotografies que no s’hagin publicat amb el 
hashtag corresponent ni hagin etiquetat a l’ajuntament no es tindran en 
compte. El contingut ha de ser inèdit. 
 

7. Premis: ambdues categories compten amb els mateixos premis. 50 euros i 
un xec regal al primer classificat; 50 euros al segon classificat; i 30 euros al 
tercer classificat. 
 

8. Jurat: el jurat del 7è Concurs d’Instagramers estarà format pel regidor de 
Cultura i Festes; la regidora de Participació Ciutadana; un membre de la 
Biblioteca de Sineu i un membre de l’associació Llegat Pons Frau. Els criteris 
de valoració seran l’originalitat i la creativitat de la fotografia; no es tindran en 
compte el número de “m’agrada” de les publicacions. El jurat contactarà amb 
els guardonats per comunicar el resultat i citar-los a l’entrega de premis. 
 

9. Publicació de resultats: el dijous 18 d’agost, a les 19.30 hores, als passadissos 
de l’Ajuntament, es farà pública la resolució del Jurat i s’entregaran els premis 
a les persones guanyadores.  
 

10. Resolució de discrepàncies: qualsevol assumpte no regulat en aquestes 
bases quedarà a la lliure interpretació dels membres del jurat.  


