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Bases #repteManlleu, concurs de fotografies
sobre medi ambient i residus 2018
L’Ajuntament de Manlleu i InstaOsona promouen un concurs d’Instagram coincidint amb
la presentació del #repteManlleu proposat al municipi de juny a desembre de 2018. El
#repteManlleu surt d’una campanya de sensibilització ambiental que pretén millorar la
recollida selectiva al municipi i revertir els estalvis econòmics d’un major reciclatge a
millores de l’hospital Sant Jaume.
El concurs està obert a tothom i es premiarà la millor imatge amb una càmera GoPro
Hero (2018). El jurat serà format pels promotors del #repteManlleu i membres
d’InstaOsona. Tothom que ho vulgui podrà participar al concurs penjant les seves
fotografies a Instagram amb les etiquetes #repteManlleu i #instaosona entre els dies 28
de juny i 20 de juliol d’enguany.
Bases:
- Temàtica: Medi ambient i residus a Manlleu i a Osona (s’admetran totes les
fotografies d’accions per millorar la recollida selectiva i que puguin ajudar a
aconseguir el #repteManlleu).
- Cal seguir @instaosona i @ajuntamentmanlleu a Instagram.
-

Cal etiquetar les imatges amb els hashtags #repteManlleu i #instaosona.

-

Només s’acceptaran fotos publicades entre els dies 28 de juny i 20 de juliol de
2018.

-

Es poden publicar tantes fotos com es vulgui per persona.

-

Cal conservar les imatges originals.
Per participar al concurs cal tenir el perfil obert.
S’autoritza a InstaOsona i a l’Ajuntament de Manlleu i resta de promotors del
#repteManlleu (el Consorci Hospitalari de Vic i l’empresa Recollida de Residus
d’Osona, SL) a fer mencions periòdiques amb fotos publicades pels participants
al concurs mentre duri la campanya (juny – desembre 2018) i a utilitzar-les als
diversos canals (Instagram, Twitter, Facebook, bloc i altres).
La foto guanyadora l’escollirà un jurat format pels promotors del #repteManlleu i
membres d’InstaOsona.
Es valorarà l’originalitat i la qualitat artística de les fotos.
No es poden etiquetar fotografies antigues.

-

Premi:
- Una càmera GoPro Hero (2018).

Podeu trobar InstaOsona a:





Instagram: @instaosona
Twitter: @instaosona
Facebook: www.facebook.com/instaosona
Bloc: instaosona.wordpress.com

