BASES
OBJECTIU DEL CONCURS
Aquesta activitat està organitzada per a l’Ajuntament de Palamós dins de la Campanya Promocional “Estimo el
meu mercat” amb la finalitat de premiar 3 fotografies de cuina d’aprofitament elaborades amb productes del
mercat municipal.
REQUISITS PER A PARTICIPAR
Cal preparar un plat de cuina d’aprofitament, fer una foto i mencionar les parades del mercat municipal on s’han
comprat els productes.
Es premiaran 3 fotografies: la més original, la que aprofiti més aliments i la més sana
Totes les fotografies han de ser originals de la persona que la presenta i realitzades dins del període de durada del
concurs.
TERMINI
Les fotografies es poden enviar des de divendres 18 fins a diumenge 27 de setembre de 2020 al correu electrònic
promocioeconomica@palamos.cat indicant nom i cognoms, telèfon de contacte i categoria en què es participa.
Es poden enviar un màxim de 3 fotografies indicant en quina categoria es participa: la més original, la que aprofita
més aliments i la més sana.

Amb el suport de

COMUNICACIÓ DELS PREMIS
En finalitzar el concurs, l’organització contactarà amb els/les guanyadores i es publicaran les fotografies a través
dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament de Palamós.
L’Ajuntament es reserva el dret a deixar el concurs desert, en el cas que les fotografies presentades no responguin
a les bases i finalitats del concurs o que a criteri del jurat no reuneixin una qualitat mínima.
RESPONSABILITATS
L'Ajuntament de Palamós es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs, si així ho
considerés convenient o si tinguessin lloc supòsits especials pel que impedeix la realització. L’Ajuntament es
reserva el dret d’eliminar les fotografies o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia o que es considerin
ofensius.
DRETS D’EXPLOTACIÓ
Els i les autors/es de les fotografies guanyadores cedeixen al Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Palamós la potestat d’ús, difusió, distribució, publicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats
promocionals i culturals de la fotografia presentada.
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de l’Ajuntament de Palamós
i seran recollides exclusivament amb la finalitat de poder desenvolupar el concurs i contactar amb les persones
guanyadores. En cap cas seran objecte de cessió a tercers ni per a ús propi de l'Ajuntament de Palamós per a
d’altres finalitats. Una vegada entregats els premis, o declarat desert el concurs, si escau, les dades personals
facilitades pels concursants seran eliminades definitivament.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
promocioeconomica@palamos.cat
972 600 380
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