
 

 

Bases del 2on Concurs de fotografia 

Carnaval de Pineda de Mar 2018 

 

 

1. Pot participar al concurs qualsevol persona física major d'edat. 

2. Posseir un perfil públic a instagram i ser seguidor dels perfils: 

 

@comparsatribala 

@igerspineda  

@losextremeños 

@sendidfood 

@restaurantdiagonal 

@infovarela 

 

3. Entraran al concurs fotografies fetes a la rua de carnaval de 

Pineda de Mar, diumenge 11 de febrer al mati. 

4. La temàtica es el carnaval de Pineda de Mar 2018. 

5. Cada fotografia haurà de dur l'etiqueta i/o hashtag: 

 

#carnavalpinedademar2018  

#comparsatribala 

#igerspineda   

#losextremeños  

#sendidfood 

#restaurantdiagonal 

#infovarela 

 

6. Es podran penjar fotos des de el dia 11 de febrer fins el dia 14 

de febrer de 2018 a les 23:59. 

7. Es podran penjar tantes fotos com es vulgui sempre que segueixi la 

temàtica i les instruccions de les bases. 

8. Els premiats es donaran a conèixer el dia 20 de febrer de 2018 a 

través de la pàgina de d'Instagram i de Facebook  de la Comparsa 

Tribala. 

9. Es valorarà l'originalitat i la qualitat de les fotografies. El jurat estarà 

format per 3/4 membres del col·lectiu de Fotògrafs de Pineda de 

Mar i d'un membre de la Comparsa Tribala. 



10. Les fotografies han de ser públiques i podran ser usades 

per promocionar esdeveniments futurs. 
 

 

T'agrada la fotografia??  

T'agrada el carnestoltes?? 

Doncs vine a Pineda de Mar el proper 11 de febrer i participa 

activament!!  

 

La Comparsa Tribala vol animar-te a participar al segon concurs de 

Fotografia del Carnaval de Pineda de Mar 2018. 

 

Per participar només has de seguir les bases que detallem a continuació i 

ser original i creatiu!!  

 

BASES: .... 

 

Podràs optar a dos fantàstics premis: 

1er Premi:... Sopar per dues persones al Cielo Extremeño. 

2on Premi:... Menú especial per emportar per dues persones de 

Sendidfood. 

3er Premi:.... Dues ampolles de cava gentilesa del Restaurant Diagonal. 

4art Premi (Menció del jurat): Dos pen drives de 64Gb gentilesa de 

Informàtica Varela. 
 


