BASES CONCURS FOTOGRÀFIC
"DISFRESSA LA TEVA MASCARETA PER CARNESTOLTES"
● Per poder participar al concurs fotogràfic "Disfressa la teva mascareta per
Carnestoltes", la foto que es presenti ha de mostrar una una mascareta
quirúrgica decorada: guarnida, pintada, dibuixada… fet per nosaltres
mateixes
● Poden participar en aquest concurs totes les famílies de l'escola, i es
podran aportar tantes fotografies com es vulguin.

● Les fotografies s'han de remetre per mail a festes@ampapegaso.cat i
entre DILLUNS 8 al DIMARTS 16 DE FEBRER de 2021, ambdós inclosos.
En totes i cadascuna de les fotos cal indicar NOMÉS els dos cognoms de la
família participant al correu (exemple: família Pérez Estrada) i un número
de telèfon que només servirà per comunicar si han estat guanyadores. És

imprescindible enviar l’arxiu.
● El fet de participar en aquest concurs dona permís a l'AFA ESCOLA
PEGASO a publicar les fotografies a les seves xarxes socials:
Instagram, Facebook i Twitter. Les fotografies es publicaran sense
anomenar als seus autors/-es, tret que la família demani explícitament al
correu enviat que se'l mencioni (aleshores caldrà que la família doni el seu
perfil per tal d'etiquetar-los).
● Les fotografies han de ser inèdites i lliures de drets. En el cas que hi
surtin persones reconegudes, l'organització donarà per suposat que els
concursants compten amb la corresponent autorització per l'ús de la seva
imatge. S'acceptaran imatges retocades, però també hauran de ser lliures
de qualsevol dret o limitació d'ús. En tots aquests casos els participants es
fan plenament responsables que així sigui, eximint a l'AFA de qualsevol
responsabilitat al respecte. Els participants cediran tots els drets a l'AFA
per a la seva lliure utilització i difusió per part de l'AMPA.
● L'organització pot no admetre a concurs fotografies que puguin, al seu
criteri, ser poc ètiques, ofensives o de contingut no convenient per a un
centre escolar.
● Hi haurà dos premis, que consistiran en un xec regal de 25€ per la botiga
ABACUS COOPERATIVA.

● Les famílies guanyadores de Disfressa la teva mascareta per Carnestoltes
s’escolliran mitjançant un sorteig aleatori a través d'una aplicació
informàtica i serà publicitat a través de les diferents xarxes socials.
● El sorteig es realitzarà ABANS DEL DIUMENGE 21 DE FEBRER.
● L'AFA es posarà en contacte via correu electrònic i per whatsApp amb
les famílies per notificar que han estat guanyadores del sorteig.
● El lliurament dels xecs-regal serà en persona, previ acord de l'horari
entre ambdues parts, via whatsApp.
● L'organització es reserva en qualsevol moment el dret de modificar les
presents bases, i fins i tot anul·lar el concurs.
● Si voleu més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres:
al nostre mail ampa@ampapegaso.cat
al nostre facebook https://www.facebook.com/ampapegaso.cat
al nostre instagram @ampapegaso
la nostra pàgina web www.ampapegaso.com

