BASES DE PARTICIPACIÓ
El Patronat de Turisme de la Diputació Lleida impulsa la trobada d’Igers a la població de Verdú i
Nalec el pròxim dia 7 d’octubre de 2018 amb la col·laboració de la Denominació d’Origen
Costers del Segre, el Consell Comarcal de l’Urgell, Turisme Ajuntament de Verdú i els Igers de
Lleida.
La trobada consisteix en el programa següent:
PROGRAMA
Diumenge, 7 d’octubre de 2018 - Instawalk Wine a l'Urgell
 Visita del celler Analec (DO Costers del Segre)
 Assistència a la festa de la Piada de Verdú
 Dinar a la Mostra Gastronòmica de Verdú
OPCIONAL
 Assistència a l’actuació musical al jardí del Castell de Verdú
Participació i inscripció
La participació a la trobada es farà per mitjà de la pàgina
La inscripció es tancarà un cop rebudes les sol·licituds via formulari d’inscripció. En aquest
formulari el participant indicarà el nom i el cognom, el perfil d’usuari d’Instagram, una adreça de
correu electrònic de contacte, el nombre de seguidors, la procedència, l’edat i un telèfon, com
també altres dades vinculades a la participació en l’acció.
Són condicions imprescindibles disposar d’un perfil actiu a Instagram i acceptar les normes de la
comunitat: http://instagram.com/legal/terms/
La participació a l’Instawalk comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i l’autorització per
divulgar públicament totes les fotografies per mitjà dels canals de comunicació del Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida.
Comunicació als seleccionats i confirmació d’assistència
La confirmació als participants es farà mitjançant les dades de contacte facilitades via formulari pel
mateix inscrit. Atès que és una activitat amb places limitades, els participants disposaran de 48
hores per confirmar la seva acceptació un cop rebuda la confirmació. La confirmació es podrà fer a
inscripcions@aralleida.cat. Si en 48 hores no es confirma la participació, es donarà la plaça al
primer dels suplents.

Normes de participació durant les visites
• Puntualitat.
• Fer fotografies a la sortida organitzada el dia 7 d’octubre a la comarca de l’Urgell.
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Ser titular de les fotografies, preferentment amb títols que es refereixin al lloc o a l’acció
fotografiada.
Etiquetar les fotografies amb els hashtags: #Aralleida #ADNLleida #Aralleidawine #Verdú
#DOCostersdelSegre #urgellturisme #igerslleida, sense que això exclogui la possibilitat de fer
servir altres hashtags que l’autor vulgui afegir.
La participació es fa exclusivament per mitjà de l’aplicació Instagram. S’admetran fotos
etiquetades amb l’aplicació de Twitter, sempre que l’usuari també l’hagi penjat prèviament a
Instagram.
S’acceptaran bloguers especialitzats en turisme, en el món del vi, sempre que tinguin i pengin
imatges a Instagram.
Cal acceptar que si un participant figura a la fotografia d’un altre Iger, aquesta imatge es pugui
difondre a Instagram, al web i a la resta de plataformes socials en què Ara Lleida hi té compte, i
també si resulta triada per ser exposada.

Característiques de les fotografies
• Han de ser imatges dels llocs que es visitin.
• És molt recomanable incloure a la majoria un element diferenciador i identificable de les
imatges.
• La fotografia ha de ser feta pel participant i ser obra original.
• No han de contenir ni fer referència a marques de tercers.
• No tindran cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori.
• Cal obtenir les autoritzacions necessàries de les persones que puguin figurar a les fotografies,
tret dels altres Igers participants a la trobada, que ja han donat el seu consentiment.
Igers participants
Podran inscriure-s’hi totes les persones físiques majors de 18 anys que el 7 d’octubre de 2018
tinguin 18 o més anys, que tinguin perfil actiu a Instagram i respectin les condicions d’aquesta
comunitat (http://instagram.com/legal/terms/) i que acceptin les bases en el moment de la inscripció.
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Per participar-hi cal que els inscrits siguin primer seleccionats i confirmin la seva assistència
posteriorment.
Termini de participació
La inscripció s’inicia amb la publicació d’aquestes bases i del formulari d’inscripció i finalitza una
vegada es confirmin les sol·licituds seleccionades.
Drets de propietat intel·lectual
Per tal de poder dur a terme l’activitat en les condicions tècniques necessàries de participació a
Instagram, els participants, amb l’aportació d’una o diverses fotografies, hauran d’acceptar les
condicions següents per considerar vàlida la seva participació i per al compliment dels requisits
legals que es deriven de la normativa que protegeix els drets de propietat intel·lectual aplicables a
les obres originals, entre d'altres les imatges gràfiques i les fotografies:
1. Mitjançant l’aportació de les fotografies, els participants manifesten ser-ne els titulars/autors
legítims, als quals els seran reconeguts els drets d’autoria corresponents i, per tant, els drets de

propietat intel·lectual que es derivin d’aquesta condició, figurant a cada imatge el seu perfil
d’autor/participant d’Instagram.
2. Les fotografies aportades hauran de ser originals. D’aquesta manera, no s’admetran fotografies
copiades, modificades o alterades, procedents d’altres obres fotogràfiques, per tal de protegir
els drets de propietat intel·lectual de tercers.
Les fotografies aportades seran custodiades pel Patronat de Turisme i posades a disposició
dels usuaris del web http://www.aralleida.cat/InstawalkWine.
Amb l’aportació de fotografies, els participants autoritzen el Patronat de Turisme per a la seva
difusió i posada a disposició de tercers, per mitjà d’altres plataformes com ara Twitter,
Facebook, Instagram i Pinterest, entre d’altres, aplicant-se, en aquest moment, les normes
previstes per a la protecció dels drets de propietat intel·lectual que figuren als mitjans socials,
eximint el Patronat de Turisme de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar pels usos que
les mateixes plataformes i els tercers que hi intervenen en puguin fer.
3. Així mateix, els participants autoritzen el Patronat de Turisme perquè pugui crear, dins de
l’espai web http://www.aralleida.cat/InstawalkWine, Pinterest i Instagram, entre d’altres, un
àlbum fotogràfic en el qual es recullin totes les imatges que han participat en l’acció de manera
que puguin ser accessibles per als seguidors de la pàgina web i les plataformes socials, en els
termes de l’apartat anterior.
4. Quan les imatges/fotografies aportades hagin estat o estiguin, al moment de participar en
l’acció, disponibles per mitjà del portal web http://www.aralleida.cat/InstawalkWine com també
Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest, el Patronat de Turisme no es farà responsable dels
usos que tercers, mitjançant aquestes plataformes, hagin fet fora de l’acció a la qual
corresponen les presents condicions de protecció dels drets de propietat intel·lectual.
Acceptació de les bases
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases
i del criteri del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida pel que fa a la resolució de qualsevol
qüestió derivada de l’acció promocional. L'incompliment d’aquestes bases per part dels Igers
participants en comportarà l’exclusió.

