BASES DEL CONCURS #opennightllinars21
1. Objectiu i funcionament
El concurs #opennightllinars21 té com a objectiu premiar les millors fotografies pujades a
Instagram durant l'Open Night+Comerç, el divendres 2 de juliol de 2021.
El concurs està organitzat per la Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars
del Vallès (UBIC) amb el suport de l'Ajuntament de Llinars.
S’hi pot participar de les 20 h del 2 de juliol de 2019 a les 00 h del 3 de juliol de 2021.
Per participar-hi, els concursants han de pujar a Instagram una foto feta dins del marc
gegant dissenyat per a l'ocasió per la Unió de Botiguers amb el hashtag
#opennightllinars21.
Per fer-se la foto caldrà buscar els dos personatges de l'Open Night, la Sireneta i el Neptú
i fer-se una selfie ben divertida amb ells. Tot seguit, compartir-la al teu perfil d’Instagram
amb el hashtag #opennightllinars21 i etiquetant @ubicllinars
2. Participació
2.1 Els participants hauran de ser majors de 16 anys.
2.2 La participació en el concurs és gratuïta i no és necessària inscripció prèvia.
2.3 La mera participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les condicions
legals.
2.4 Els participants hauran de ser seguidors del perfil d'Instagram de la Unió de Botiguers
(UBICLlinars).
2.5. Només es podrà participar amb una sola foto.
2.5 No s’acceptaran imatges ofensives.
2.6 Només es contemplaran les fotografies pujades amb el hashtag #opennightllinars21.
2.7 El termini per a penjar fotografies s’inicia el 2 de juliol de 2021 a les 20 h i es tanca el
3 de juliol de 2021 a les 00 h. No es tindrà en compte cap fotografia penjada fora d'aquest
termini.
3. Resolució concurs
3.1.Procés de selecció del guanyador
El guanyador serà escollit per un jurat format per un representant de l’Ajuntament, la
presidenta de la UBIC i l'equip coordinador de #opennightllinars21.
3.2.Premis
Un val de compra valorat en 50€ per gastar als establiments associats de la Ubic

3.3.Lliurament de Premis
La UBIC es posarà en contacte amb els guanyadors amb un missatge a les seves
fotografies escollides pel jurat. El guanyador haurà de confirmar a la UBIC, mitjançant un
correu electrònic a llinars@uniodebotiguers.cat, la seva voluntat d’obtenir definitivament el
premi.

4. Reserves i limitacions
La Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars del Vallès (UBIC) compleix la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l'Agència,
s'informarà
adequadament
al
titular
de
dites
dades.
Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació
falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs a desqualificar
al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
La UBIC podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant el DNI o una altra
documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat.
La UBIC es reserva el dret a desqualificar qualsevol fotografia amb contingut amenaçador,
mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o escandalós.

