BASES CONCURS #FruitaAnimada
*Propietat
Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació és l’organitzador del Petit Animac
i juntament amb la Fundació Fruits de Ponent organitzen aquest concurs en l’edició de
2017: #FruitaAnimada
* Normes i condicions per participar:
Per participar és necessari enviar una imatge a través d’Instagram amb el hashtag
#FruitaAnimada amb algun element relacionat amb l’ANIMAC i una peça de fruita.
Caldrà fer la fotografia i pujar‐la a la Xarxa Social Instagram amb el Hashtag
#FruitaAnimada i enllaçant amb el perfil de @fruitsdeponent
També caldrà fer‐se ‘amic’ o ‘seguidor’ del perfil de Fruits de Ponent.
* Cost
El concurs és gratuït i la seva participació no implica cap cost.
*Premis
El guanyador del concurs rebrà un lot de productes cooperatius i de proximitat de
l’Agrobotiga d’Alcarràs.
*El Jurat està format per:
El Jurat del concurs està format per membres d’Animac i Fruits de Ponent.
*Guanyadors, notificació i recollida del premi
Al llarg del mes de març es donarà a conèixer a través de les xarxes el guanyador del
concurs #FruitaAnimada
L’organització es posarà en contacte amb el guanyador per concretar la recollida del
premi.
L’organització es reserva el dret de deixar el premi desert.

* Drets d’imatge
Les imatges guanyadores es podrien utilitzar a per futures promocions d’Animac o
Fruits de Ponent a través de la xarxa i en cap cas tindrà finalitats comercials.
*L’organització es reserva el dret a donar de baixa la participació del concurs a aquells
participants que no respectin les regles de funcionament. Al mateix temps
l’organització entén que tota aquella persona que participi al concurs accepta les bases
legals d’aquest.
*L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el concurs per causes de
força major.
* L’organització no es fa responsable de la impossibilitat de registrar i enviar notificació
als guanyadors derivada de problemes tècnics en el moment del registre o per errors
de captura o transcripció de les dades personals.
Protecció de dades
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels participants no seran incorporades
a cap fitxer de Fruits de Ponent.

