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Segueix-nos al nostre compte 

d´Instagram  @turismelesgarrigues

Utilitza l’etiqueta: #LesGarriguesEnFlor2019  #ccgarrigues #aralleida #igerslleida

Guanya diferents premis en lots

de productes de la comarca.

8è 

CONCURS  

Consell Comarcal de 

Les Garrigues

OFICINA DE TURISME
973 142 658

www.ccgarrigues.com

Organitzadors:

G
Pla Estratègic Comarcal

Fent camí

del 18 de maig 

al 30 de juny de 2019

Les Garrigues en Fl  r

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.



El Consell Comarcal de les Garrigues (@turismelesgarrigues) convoca la 8a edició

del Concurs d'Instagram les Garrigues en flor.

L'objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la campanya les Garrigues en flor, així com fomentar 
la participació de la ciutadania.

La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que representin el projecte per 
tal d'il·lustrar la primavera i les ornamentacions dels nostres pobles. 

PROPIETAT
El Consell Comarcal de les Garrigues (@turismelesgarrigues) és l'organitzador del Concurs amb 
la col·laboració dels @igerslleida i @aralleida.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les fotos es presentaran des del 18 de maig de 2019 fins al 30 de juny 2019. Aquestes, han  
d'estar realitzades dins de les dates esmentades.
Les notificacions de les adjudicacions dels premis es comunicaran al perfil de Facebook 
( )   i  a l  compte  d ' Instagram https ://www.facebook.com/tur isme. garr igues
@turismelesgarrigues 
 

NORMES I CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI
Per participar-hi és necessari ser seguidor del perfil d'Instagram @turismelesgarrigues  i enviar 
una imatge a través d'Instagram amb l'etiqueta #LesGarriguesEnFlor2019 #ccgarrigues, 
#AraLleida i #IgersLleida  que estigui relacionada amb el títol del concurs “LES GARRIGUES EN 
FLOR” i serà necessari anomenar el poble o l'indret.
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BASES DEL 8è CONCURS 

#lesGarriguesEnFlor2019

https://www.facebook.com/turisme.garrigues
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Més informació:
Tel: 973 14 26 58

turisme@garrigues.cat

PREMIS
El Concurs donarà 3 premis.
Els premis consistiran en uns lots amb diversos productes de la comarca.
L'entrega de premis serà a principis d'agost de 2019.

JURAT 
El jurat del Concurs està format per: un tècnic de Cultura del Consell Comarcal de les 
Garrigues; un tècnic de Turisme del Consell Comarcal de les Garrigues; el director del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i un representant dels Igers Lleida.

EXPOSICIÓ DE LES OBRES
Juntament amb les obres premiades, el jurat del Concurs farà una tria de les millors 
imatges per fer una exposició al Pati de l'IEI de Lleida. El dia de la inauguració de 
l'exposició es farà l'entrega de premis.

DRETS D'IMATGE
Les imatges escollides per fer l'exposició podran ser utilitzades per a futures 
activitats del Consell Comarcal de les Garrigues, però en cap cas tindran finalitats 
comercials.
Es necessitarà l'arxiu original de les fotos escollides per participar a l'exposició per 
poder-ne fer una ampliació.

L'organització es reserva el dret de donar de baixa del Concurs aquells participants 
que no respectin les regles i les normes de funcionament. Al mateix temps 
l'organització entén que tota aquella persona que participi al Concurs n'accepta les 
bases legals.
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#lesGarriguesEnFlor2019
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