
 
 

Bases del Concurs d’Instagram #JornadesGalera 
 
Temàtica del concurs 
La fotografia s’ha de realitzar en un dels restaurants adherits a les Jornades Gastronòmiques 
de la Galera 2021 i ha de mostrar algun plat (o plats) del menú gastronòmic on la galera 
sigui la protagonista. 

 
Com participar 
Totes aquelles persones que vulguin participar al concurs d’Instagram #JornadesGalera 
hauran de publicar una imatge al seu perfil d’Instagram relacionada amb aquest producte i 
realitzada en un dels restaurants participants a les Jornades. 

 
Termini 
S’inclouran en el concurs totes les fotografies publicades entre el 5 i el 28 de març de 
2021. 

 
Instruccions 
• Segueix-nos a Instagram: @terresebre 
• Publica la imatge utilitzant els hashtags: 

#JornadesGalera 
#TerresdelEbre 

• Geolocalitza el restaurant 
• Menciona @terresebre al cos del text de la publicació 

 
No podran participar 
1. Els treballadors de l’empresa promotora del concurs, Vilaniu Comunicació, els del 

Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre, i les Oficines de Turisme involucrades en 
l’acció 

2. Els familiars directes de les persones incloses en el punt 1 
3. Els cònjuges de les persones incloses en els punts 1 i 2 

 
Premi 
Hi haurà un guanyador per cada un dels municipis participants en les Jornades de la Galera, 
repartint-se un total de quatre premis. 
Un cop escollits els guanyadors, aquests tindran dues opcions de premi: 
• Opció 1: 

Un dinar de menú degustació de cuina marinera per a dues persones en qualsevol dels 
restaurants adherits a les jornades de la galera. Aquest dinar s’ha de dur a terme a la 
població a la qual s’ha obtingut el premi. 
Data límit per gaudir del premi: 30 de juny de 2021. 

 
 
 



Cal reservar prèviament trucant a les respectives oficines de turisme: 
1. L’Ametlla de Mar, tel. 977 456 477 
2. L’Ampolla, tel. 977 593 011 
3. Sant Carles de la Ràpita, tel. 977 744 624 
4. Alcanar, tel. 977 737 639 

 
• Opció 2: 

Retorn de l’import d’un menú. Es retornarà el preu dels menús que hagin consumit el 
guanyador més acompanyant del concurs al restaurant des d’on s’hagi fotografiat la imatge 
guanyadora. 
Data límit per demanar el retorn de l’import: 30 de juny de 2021. 

 
Per aconseguir l’import del menú cal posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora 
del concurs: 
Vilaniu Comunicació, tel. 977 614 088, o a lsubirats@vilaniu.cat 

 
Selecció del guanyador 
Un cop finalitzades les Jornades de la Galera es reunirà un representant de les Oficines 
de Turisme de cada població amb representants del Patronat de Turisme de les Terres de 
l’Ebre per tal d’escollir la fotografia guanyadora de cada població. Per a la seva elecció es 
valorarà, a més de la relació directa de la imatge amb les Jornades, la qualitat, creativitat, 
originalitat i execució artística, sempre segons el criteri del jurat. 

 
Drets d’Imatge 
Els participants autoritzen que el seu nom d’usuari a Instagram i les fotografies remeses 
puguin ser publicades en qualsevol dels canals oficials de comunicació del Patronat de 
Turisme de les Terres de l’Ebre, del Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar, 
del Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla, de l’Oficina Municipal de Turisme de Sant 
Carles de la Ràpita i de l’Oficina Municipal de Turisme d’Alcanar, i a les xarxes socials 
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en les quals tinguin presència i que, a més, puguin 
ser utilitzades per a fins comercials, amb el corresponent reconeixement de l’autoria de la 
imatge. Aquest fet no genera cap dret a favor dels participants a rebre cap contraprestació. 

 
Cada participant manifesta i es responsabilitza d’ostentar els drets d’imatge i la propietat 
intel·lectual sobre tot el material que s’utilitzi per al concurs, cedint-los al Patronat de Turisme 
de les Terres de l’Ebre. 

 
Acceptació de les Bases 
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió 
expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï Vilaniu Comunicació i 
el Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre. 


