Bases del concurs fotogràfic #SelvatansaLloret
L’empresa promotora i organitzadora del concurs és Lloret Turisme (Lloret Futur, SA), amb domicili a l’avinguda
de les Alegries, núm. 3, 17310 Lloret de Mar, i amb CIF A17354333.
Objecte
El concurs consisteix a publicar una o més fotografies originals i creatives a Instagram, a partir del 19 de febrer
de 2021 i fins que finalitzi la campanya #SelvatansaLloret, en què apareguin fotografies de Lloret de Mar, amb
les etiquetes #SelvatansaLloret i #mylloret (ambdues).
Participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat.
Definició de la fotografia guanyadora
Un cop finalitzat el concurs, el jurat escollirà la fotografia guanyadora i Lloret Turisme es posarà en contacte
amb la persona guanyadora escrivint-li un missatge privat al compte d’Instagram. Aquesta persona haurà de
respondre en el termini de 48 hores; si no ho fa, el premi es declararà desert.
Premi
El premi consisteix en:
 Un cap de setmana (2 nits) en un allotjament de Lloret de Mar, en règim de mitja pensió, per a dues
persones (habitació doble).
 Entrades gratuïtes al Museu Obert de Lloret per a dues persones.
 La inscripció per a dues persones a una activitat a Lloret de Mar (a determinar segons disponibilitat i
obertures)
Condicions del premi
El premi no es pot bescanviar pel seu valor econòmic, no és reemborsable i és intransferible.
El premi està subjecte a la disponibilitat de l’allotjament corresponent, a les restriccions sanitàries derivades
de la Covid-19 i caduca el 31 de desembre de 2021.
Jurat i veredicte
El jurat designat per Lloret Turisme escollirà la fotografia guanyadora un cop hagi acabat la campanya
#SelvatansaLloret.
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat, així com
l’autorització per divulgar públicament la identitat de la persona i la fotografia guanyadores a través dels
canals de comunicació de Lloret Turisme i col·laboradors.
El veredicte del jurat és inapel·lable.
Difusió
Aquest concurs es difondrà a través de les xarxes socials i plataformes web de Lloret Turisme, canals d’entitats
col·laboradores i mitjançant material imprès.

