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Concurs de Fotografia d’Instagram de la Mostra de col·leccionisme Playmobil Lego 
 

BASES 
 

PRIMERA. Objecte 
Esplay.cat amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Arboç convoca un concurs de fotografia per 
promocionar la primera edició de la Mostra de Col·leccionisme Playmobil Lego a través de la xarxa 

social Instagram. 
 

SEGONA. Tema 
Qualsevol fotografia captada en els edificis públics i comerços arbocencs que tinguin en les seves 
dependències i/o aparadors figures de Playmobil gegants o minidiorames de Lego o Playmobil des del 
dimecres 13 d’octubre fins el divendres 22 d’octubre de 2021 
 

TERCERA. Condicions de participació 
a) La data límit per inserir les fotografies a Instagram serà el dia 22 d’octubre de 2021 a les 23.59 h. Totes 
les fotografies inserides desprès d’aquesta data no entraran en concurs. 
b) El concurs es obert a totes les persones majors d’edat que hi vulguin participar. Tot i que a les 

fotografies hi puguin sortir menors d’edat, seran els seus pares o tutors legals els que participin al concurs. 
c) Cada participant ha de presentar un mínim de 3 fotografies fetes en llocs diferents, amb 2 fotografies 
fetes en aparadors de comerços com a mínim. 
d) Totes les fotografies que es presentin s’han d’etiquetar amb qualsevol de les següents etiquetes 
#playmobillarboç #legolarboç #lenramada 

e) En el cas que un participant presenti més de 30 fotografies, només entraran en concurs les 30 
primeres. 
 

QUARTA. Premis 
Tots els participants al concurs tindran un regal que hauran d’anar a recollir, en el seu horari d’obertura, 
a la Mostra de Col·leccionisme Playmobil Lego, que se celebrà al Poliesportiu Municipal. 
 

Tots els participants al concurs que recullin el seu regal entraran en un sorteig de productes Playmobil, 
Lego i cavall Fort que se celebrarà en el transcurs de la Mostra de Col·leccionisme Playmobil Lego. 
 

CINQUENA. Tramesa 
Els participants han d’inserir les fotografies a la xarxa social Instagram amb quasevol de les següents 
etiquetes #playmobillarboç #legolarboç #lenramada fent constar el seu nom i cognoms reals. 
 

SISENA. Publicitat 
a. Les bases seran publicades a la plana web www.esplay.cat, a la web municipal de l’Ajuntament de 

l’Arboç i a les xarxes socials oficials tant de Esplay.cat com de l’Ajuntament de l’Arboç.  
 

SETENA. Acceptació de les bases 
a. El fet de participar al concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els concursants 

de les presents bases; motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada formalitzada la 
presentació de fotografies. 

b. Aquest concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat per la plataforma digital 
Instagram.com. Tots els participants accepten que és Esplay.cat amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de l’Arboç qui gestiona aquest concurs i que Instragram.com no hi té cap 
responsabilitat. 

c. Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per resoldre els dubtes que es presentin i 
prendre els acords necessaris pel bon ordre del concurs, en tot el no previst en aquestes bases.  

 
 

L’Arboç, a 4 d’octubre de 2021 


