
	  

	  

 
 

 
 
 
  
 
 
 

BASES LEGALS 

PIRINEXUS, el repte 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, mitjançant les bases que seguidament es descriuen, estableix les 
normes reguladores del concurs de fotografia ‘Pirinexus, el repte’ a través de Facebook, Twitter i Instagram: 
 
1. OBJECTE 
 

- Aquesta campanya es desenvolupa a fi de promoure l’anella cicloturística Pirinexus (www.pirinexus.cat), ruta 
gestionada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona.  
 

- El període de participació s’emmarca entre el dilluns 11 de novembre i el diumenge 8 de desembre de 2013. 
 
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIO 
 

Part ic ipació a través de Facebook 
- Els usuaris de Facebook que vulguin participar hauran de ser fans de la pàgina de Facebook del 

Consorci de les Vies Verdes de Girona (www.facebook.com/viesverdesgirona), accedir a l’aplicatiu del 
concurs i compartir una fotografia, indicant en quin punt de la Ruta Pirinexus ha estat capturada. 

- Tanmateix, es requerirà nom i cognoms, així com una adreça de correu electrònic. 
 
Part ic ipació a través de Twitter 

- Entraran a formar part del concurs tots aquells usuaris que pengin fotografies a Twitter amb l’etiqueta 
#PIRINEXUSelrepte. 

- Per penjar les fotografies a Twitter es podrà utilitzar l’aplicació mòbil nativa (a través de Tweetpic), Yfrog 
o, si es prefereix, directament des de la pròpia web de Twitter. 

- Els participants del concurs hauran de disposar d’un compte de caràcter públic. 
- Les imatges hauran d’indicar en quin punt de la Ruta Pirinexus han estat capturades. 

 
Part ic ipació a través d’ Instagram 

- Entraran a formar part del concurs tots aquells usuaris que pengin fotografies a Instagram amb 
l’etiqueta #PIRINEXUSelrepte. 

- Les imatges hauran d’incorporar un títol a la fotografia i indicar en quin punt de la Ruta Pirinexus han 
estat capturades. 

- Preferiblement, els participants també hauran d’afegir el hashtag #pirinexus i una menció al compte 
@viesverdesgi, tot i que aquelles imatges que no incorporin aquests textos no quedaran excloses. 

-  

- Les fotografies hauran d’haver estat penjades a Instagram durant el període del concurs, de manera 
que no podran participar imatges penjades amb anterioritat a Instagram que s’hagin etiquetat 
posteriorment. 

- Els participants del concurs hauran de disposar d’un compte d’Instagram de caràcter públic. 
 

Vis ibi l i tat  dels part ic ipants 
- Independentment de la plataforma de participació, les fotografies participants al Repte Pirinexus es 

mostraran a la pàgina de Facebook del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
(www.facebook.com/viesverdesgirona). 

 
Temàtica de les fotograf ies 
 

- Les fotografies presentades al concurs poden haver estat capturades amb anterioritat, no obstant 
hauran de ser compartides a Facebook, Twitter o Instagram durant el període del concurs. 

- La temàtica de les fotografies participants haurà d’estar relacionada amb la ruta cicloturística catalana 
Pirinexus (www.pirinexus.cat), de manera que es valorarà que s’indiqui en quin punt de la ruta han 
estat capturades. 

- Les fotografies guanyadores seran seleccionades per la seva originalitat, creativitat i estil fotogràfic dels 
participants, així com pels elements representatius de la Ruta Pirinexus que aquestes mostrin. 



	  

	  

- Els participants asseguren disposar dels drets i propietat de les imatges que presentin en el concurs i, 
així mateix, es declaren responsables de qualsevol incident que se’n pugui derivar. 

 

A l tres 
 
 

- La participació en el concurs és gratuïta i implica l’acceptació de les condicions de les xarxes Facebook, 
Twitter i Instagram. 

 

- Els usuaris podran presentar al concurs tantes fotografies com desitgin. 
 
3. EL PREMI 
 

- La resolució del concurs atorgarà un premi principal que consisteix en una sortida per a dues persones 
amb bicicleta reclinada, cortesia de Camina la vida (http://www.caminalavida.com), i una nit 
d'allotjament i esmorzar al Mas Xifre de Llagostera (http://www.masxifre.com). 

 
- Així mateix, el concurs també premiarà amb un 'Pack Pirinexus' (guies i elements promocionals de les 

rutes) les 12 millors fotografies, que també apareixeran a la reedició de la guia Pirinexus i formaran 
part d'una exposició itinerant en punts de suport al cicloturista, punts d'informació de la ruta Pirinexus i 
diversos espais culturals durant el 2014.  

 
- Els premis són nominatius i no es podran canviar o substituir a petició del guanyador. Si per alguna 

causa no us és possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu i el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona no us haurà de compensar. 

 
- El Consorci de les Vies Verdes i empreses col·laboradores no es faran responsables de qualsevol dels 

danys (de qualsevol naturalesa, directes, indirectes i/o circumstancials, immediats o diferits) que 
puguin aparèixer com a conseqüència del gaudiment del corresponent premi. 

 
4. GUANYADORS 
 

- Una vegada finalitzat el període de participació, un jurat format per membres del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona escollirà els 12 guanyadors del concurs. 
 

- Els guanyadors que hagin participat a través de Facebook seran notificats a través de l’adreça de 
correu electrònic facilitada, els usuaris de Twitter a través d’una menció pública o missatge directe i els 
d’Instagram a través d’un comentari en la fotografia premiada.  

 
- Els guanyadors que hagin participat a través d’Instagram i Twitter hauran de posar-se en contacte amb 

l’organització (a través del correu info@viesverdes.org), en un termini màxim de 48 hores.  
 

- L’organització del concurs es reserva el dret de seleccionar nous guanyadors en cas que algun dels 12 
usuaris seleccionats no contactin amb l’organització, o resulti impossible establir contacte amb ells, així 
com en cas de renúncia per part d’algun dels usuaris premiats. 

 
Ús de les imatges 
 

- Pel fet de participar, els usuaris accepten que les 12 fotografies guanyadores siguin utilitzades pel 
Consorci de les Vies Verdes a fi de fer promoció de la ruta Pirinexus, sempre mencionant la seva 
autoria. Concretament, els guanyadors accepten la cessió dels drets de les seves fotografies per a la 
reedició de la nova guia Pirinexus i l’edició d’una exposició itinerant en punts de suport al cicloturista, 
punts d'informació de la ruta Pirinexus i diversos espais culturals al llarg del 2014.  

 
 
5. POLITICA DE PRIVACITAT 
 

- Les imatges dels participants seran visibles a la pàgina de Facebook del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, així com també poden ser destacades en la resta de canals socials de Vies Verdes i Pirinexus a 
fi de fer difusió d’aquests concurs i dels seus guanyadors. 
 

- Els noms dels guanyadors podran fer-se públics als comptes de Facebook, Instagram i Twitter de 
Pirinexus/Consorci de les Vies Verdes de Girona, així com també en els seus respectius webs. 

 

 



	  

	  

 
 
6. ALTRES 
 

- L’organització es reserva el dret de no tenir en compte la participació d’un usuari en el cas que 
existeixin clars indicis de trampes o usos impropis en relació al concurs. 

- L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, 
servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui 
produir-se. 

- Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, conflicte o circumstància no prevista, 
prevaldrà el criteri del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

- La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases, i del criteri del Consorci pel que fa 
a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. 

 
 
 
 
 
 

 


