
	 	 	
                  

   CONCURS #LAMEVABOQUERIA 

BASES  DE PARTICIPACIÓ  

 

 

L’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria organitza un concurs a 
Instagram amb motiu de l’arribada als 10.000 seguidors en aquesta xarxa social.  

-Els participants pujaran una sola foto que mostri què és per a ells la Boqueria, hauran 
de reptar un amic a participar en el concurs pujant la seva foto amb el mateix tema i 
hauran de posar el hashtag #lamevaboqueria 

-El concurs és exclusivament  fotogràfic. No entren al concurs vídeos i stories, encara 
que portin el hashtag #lamevaboqueria i estiguin fets i pujats durant els dies de 
funcionament del concurs. Tampoc hi entren els vídeos d’IGTV 

-Les fotografies hauran de ser fetes al mercat i pujades durant els dies de 
funcionament del concurs. No s’acceptaran imatges publicades anteriorment o 
posteriorment a la data del concurs o que no s’hagin fet dins del recinte del mercat.  

-El recinte del mercat és exclusivament la planta de vendes, no s’acceptaran imatges 
dels locals de restauració dels porxos del mercat.  Sí que s’acceptaran les que estiguin 
fetes a les terrasses dels bars del mercat. 

-Un jurat seleccionarà d’entre les imatges vàlides la guanyadora i dues finalistes. La 
guanyadora obtindrà un esmorzar de forquilla per a dues persones en un dels bars del 
mercat, a elecció. Les finalistes obtindran un lot de productes del mercat.  

-El termini de participació serà des del 12 de setembre a les 0 hores fins al 29 de 
setembre a les 24 h. No s’acceptaran imatges pujades en data anterior o posterior a 
les indicades encara que incorporin el hashtag #lamevaboqueria.  Els organitzadors 
del concurs no es fan responsables de qualsevol fallada o error tècnic en la pujada de 
les imatges o el funcionament de la plataforma que pugui deixar fora del concurs 
imatges no publicades en el termini indicat.   

-El jurat deliberarà entre l’1 i el 6 d’octubre. La decisió del  jurat, que pot declarar el 
concurs desert, és inapel·lable.  Es donarà a conèixer el guanyador i finalistes el 6 
d’octubre a través de les xarxes socials de la Boqueria.  Es contactarà el guanyador i 
finalistes, que hauran d’acceptar el premi, a través d’un missatge directe al seu perfil 
d’Instagram. 

-La publicació de fotografies amb menors d’edat és responsabilitat dels pares o turors. 
La Boqueria considerarà que les imatges amb menors participants al concurs a través 
del hashtag #lamevaboqueria s’hi han incorporat amb el permís dels pares o tutors i 
declinarà qualsevol responsabilitat en cas que no comptin amb aquest permís. 



	 	 	
 

-A més de les imatges guanyadora i finalistes, una selecció de les més ben valorades 
pel jurat formarà part d’una exposició que es podrà visitar un cop finalitzat el concurs 
en un espai del mercat de la Boqueria. Per aquest motiu, i també per poder fer 
públiques les imatges guanyadores a través de les xarxes socials del mercat, els 
participants cediran temporalment els drets sobre les seves imatges a l’Associació de 
Comerciants del  Mercat de la Boqueria, perquè en faci ús exclusivament per als 
motius indicats. Les imatges que la Boqueria faci servir amb aquesta finalitat aniran 
acreditades de manera pertinent. Els autors de les imatges seleccionades seran 
informats de la inclusió de la seva imatge en la mostra a través del canal d’Instagram 
de la Boqueria.  

	


