
 

 

 

 

 

BASES DEL SORTEIG #CarnavalaTorroella2021 

Aquest any la situació d’emergència sanitària en què ens trobem per causa de la 
COVID-19 no permet celebrar cap dels actes multitudinaris que són característics de 
la programació habitual de Carnaval al municipi de Torroella de Montgrí. 

És per aquest motiu, que el 12 de febrer, a la tarda, i el 13 de febrer, al matí i a la 
tarda, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí instal·larà un Photocall de Carnaval a la 
plaça de la Vila perquè les persones o les famílies que surtin a passejar disfressats 
pel carrer puguin fer-s’hi fotos per compte propi, de manera individual o amb la seva 
bombolla de convivència, tot mantenint les mesures de seguretat, les distàncies i les 
aglomeracions. 

A més a més, aquells que comparteixin a les xarxes socials la seva foto en el marc del 
Photocall de Carnaval 2021 podran participar en el sorteig de 4 càmeres 
fotogràfiques instantànies estil “Instant mini”.      

A continuació s’especifiquen les bases legals d’aquest sorteig: 

1.- Organitza: Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

La Unitat de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí posa en marxa 
el sorteig de 4 càmeres fotogràfiques instantànies “Instant mini” per aquelles persones 
que comparteixin a les xarxes socials la seva foto amb disfressa o amb algun motiu 
de disfressa, al Photocall de Carnaval 2021 ubicat a la plaça de la Vila el 12 i el 13 de 
febrer, ja sigui de manera individual o en grup bombolla, seguint les indicacions que 
es descriuen a continuació. El sorteig es promocionarà en el perfil de Facebook de 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i a la web de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí. 

2.- Objecte i mecànica del concurs. 

Per a participar en el sorteig i poder ser beneficiaris d’algun dels 4 premis, cal seguir 
les següents indicacions: 

Facebook: 

- Cal ser seguidor/a de la pàgina oficial de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí al Facebook.  

- Cal penjar al seu perfil de Facebook, de manera pública, una fotografia 
individual o en grup bombolla, disfressats o amb algun motiu de disfressa, en 
el Photocall de Carnaval 2021 que estarà ubicat a la plaça de la Vila, el 



divendres 12 de febrer de 16 a 19 h i el dissabte 13 de febrer de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h. 

- Cal mencionar i etiquetar l’Ajuntament.  

- Cal afegir l’etiqueta #CarnavalaTorroella2021 

El 17 de febrer es publicaran els o les guanyadors/es del sorteig al Facebook i 
el Twitter de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i al web de l’Ajuntament. 

3.-Requisits per a participar 

No podran participar les fotografies de persones que no estiguin disfressades o portin 
algun motiu de disfressa. 

No podran participar els perfils que es detectin com a fraudulents. 

No podran participar aquelles persones que no respectin les mesures de seguretat 
anti-covid, com l’ús de mascareta a partir dels 6 anys, les distàncies de seguretat i el 
grup bombolla de convivència. 

4.- Selecció dels guanyadors, comunicació i entrega 

Les 4 fotos guanyadores seran sortejades, entre totes les participacions que realitzin 
la publicació de la fotografia de manera correcta, seguint la mecànica especificada en 
el Punt 2 d’aquestes Bases Legals. El nom dels/de les guanyadors/guanyadores seran 
publicats a les xarxes socials (Facebook i Twitter) de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí, així com al web del mateix Ajuntament de Torroella de Montgrí, el 17 de 
febrer.  

A través de missatge privat o via e-mail se’ls comunicarà la forma d’obtenció del premi.  

Per tal de recollir el premi caldrà que el guanyador/guanyadora o un representant 
autoritzat es presenti a Casa Pastors (C/ Major, 31 17257 de Torroella de Montgrí) 
amb el DNI o la còpia del DNI de la persona que ha compartit la fotografia al Facebook 
i que per tant ha estat la guanyadora del sorteig, de dilluns a divendres de 10 a 14 h o 
de 17 a 20 h (en horari de tarda caldrà concretar la recollida del premi prèviament per 
telèfon amb l’Àrea de Cultura i Festes, tel. 972 75 73 01).  

5.- Premis 

Es sortejaran d’entre tots els participants que hagin penjat la seva fotografia en el 
Photocall de Carnaval 2021, seguint les indicacions exposades més amunt, 4  
càmeres fotogràfiques instantànies estil “Instant mini”.      



 

 

 

 

 

 

 

6.- Exempció de responsabilitat de la xarxa social 

La xarxa social Facebook queda exempta de tota responsabilitat en relació amb la 
promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, 
avala o administra de cap manera aquest sorteig ni hi està associada. 

7.- Limitació de responsabilitat 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí no és responsable de les interrupcions o errors 
a Internet, ni de les fallades del programari o maquinari ni dels possibles errors en la 
introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí no es fa responsable dels danys i perjudicis de 
tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la 
utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, 
encara que no de manera exclusiva, pels danys o perjudicis que puguin deure’s a la 
suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari. 

8.- Drets d’imatge 

La participació en el sorteig implica l’autorització i difusió dels drets d’imatge de les 
persones que surten i participen a les fotografies d’aquest sorteig. 

A la seva vegada, l’afectat queda informat que en el cas de resultar premiat les seves 
dades identificatives i les fotografies preses per a deixar constància de la participació 
podran ser publicades en el lloc web de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, així com 
en Facebook i/o en altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs, tret 
que manifesti el contrari. 

9.- Acceptació de les bases 

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les presents bases i del criteri 
imperatiu de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del sorteig. Si no s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí quedarà alliberat del compliment de qualsevol 
obligació concreta respecte al participant. 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí es reserva el dret a introduir canvis en la 
mecànica o funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de 



forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que això pugui derivar-se cap 
responsabilitat. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns 
participants  respecte d’altres.   

10.- Interpretació de les bases i resolució de conflictes. 

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a 
resoldre qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí. 

 

Unitat de Cultura i Festes (Àrea de Serveis a la Ciutadania) 
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