
 

 

 

BASES LEGALS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA  

#Esbaiolat2019  

 

• Propietat 

El Festival Esbaiola’t, i per tant, la Companyia de Comediants La Baldufa i l’Ajuntament 

d’Esterri d’Àneu són els organitzadors del concurs #Esbaiolat2019 . 

 

• Normes i condicions per a participar: 

Per a participar és necessari penjar una imatge al Twitter o Instagram amb el hashtag 

#esbaiolat2019 que estigui relacionada amb el Festival Esbaiola’t que tindrà lloc els dies 25, 26, 

27 i 28 de juliol de 2019. El termini per penjar les fotografies és des del 23 fins el 30 de juliol de 

2019. La temàtica de les imatges és lliure però obligatòriament ha d’estar vinculada al 

contingut, activitats o programació de la dotzena edició del Festival Esbaiola’t.  

 

• Cost 

El concurs és gratuït i la seva participació no implica cap cost. 

 

• Premis 

Les dues fotografies més votades pel jurat seran les guanyadores. Hi haurà dos premis, un 

premi per a cada guanyador. El primer guanyador podrà escollir el premi, el segon guanyador 

es quedarà amb l’altre premi.  

Els premis seran: 

- Passejada en cavall per a tota una família nuclear (pares i fills), gentilesa de Cavalls Xic 

(d’Esterri d’Àneu). Que els guanyadors podran gaudir com a data límit fins el proper 

Esbaiola’t 2019.   

- Un lot de productes gastronòmics de les Valls d'Àneu, gentilesa d'Embotits Esterri.  

Que els guanyadors hauran de recollir durant els 15 dies següents al festival.  

Les fotografies guanyadores sortiran publicades a les xarxes socials del festival i podran ser 

utilitzades en la promoció de les properes edicions del festival.  

 



 

 

• El Jurat  

El Jurat del concurs #Esbaiolat2019 està format per Carles Pijuan, Emiliano Pardo i Enric Blasi, 

directors artístics del Festival Esbaiola’t.  

 

• Guanyadors, notificació i recollida del premi 

En un termini màxim de quinze dies després del festival es donarà a conèixer, a través de les 

xarxes socials, els guanyadors i seleccionats del concurs #Esbaiolat2019 

L’organització es reserva el dret de deixar el o els premis deserts. 

 

• Drets d’imatge 

El Festival Esbaiola’t es reserva el dret d’utilitzar les imatges guanyadores i seleccionades en 

futures promocions del festival.  

L’organització es reserva el dret de 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. 

Si apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el consentiment dels 

tutors legals per a publicar-les. El festival, en cap cas, no assumirà aquesta responsabilitat, ni 

les conseqüències que se’n puguin derivar.   

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/o d’enviar una notificació 

als guanyadors derivada de problemes tècnics en el moment del registre o per errors de 

captura o transcripció de les dades personals. 

 

 


