SOCIETAT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L´AGONIA
B A SES CON CUR S I N ST A GR A M #T or nemM I C On ti

Des de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent s’ha
organitzat el segon Concurs de Fotografia de Festes de Moros i Cristians a la xarxa
social Instagram.
L’objectiu principal del concurs és mostrar, mitjançant la imatge, els valors de les
Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent i fer visible la seua essència, l’entorn, l’ambient
de germanor i l’atmosfera especial d’esta manifestació cultural arrelada a la tradició, a
través de les cares, els detalls i les persones que, com a Festa, ens fan únics. Per tot
això les fotos han d’estar relacionades amb la Festa de Moros i Cristians d’Ontinyent i
tot el que l’envolta.

Participació :


Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #TornemMICOnti



Les fotografies hauran d’estar i penjades entre el dissabte 20 i el dimecres 31
d’agost de 2022.



Cada persona podrà enviar-ne tantes com desitge.



Totes les fotos etiquetades participaran al concurs.



Les fotos han de ser originals i poden estar fetes bé amb dispositiu mòbil
(Android/Iphone) o procedir d’un altre dispositiu.



Les fotografies enviades no podran contenir cap tipus de contingut ni material obscè,
sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.



Les fotografies participants han d’haver obtingut les autoritzacions necessàries de les
persones que hi puguen aparèixer.

 No s’acceptaran fotografies retocades amb Photoshop i altres similars. Sols
s’acceptaran filtres d’Instagram.
 La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia no es fa responsable de les
reclamacions presentades per terceres persones que hagen pogut veure lesionats els
seus drets.
 La participació és gratuïta.
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Cate gories i Pre mis:


Hi han tres categories:
A. Millor fotografia SENTIMENT FESTER (Moments d’alegria amb familiars i
amics, Alardos, dinars de comparsa, moments previs a les desfilades...)
B. Millor fotografia d’ELS NOSTRES ACTES (Imatges genèriques o de detall
que parlen de la festa morocristiana).
C. Millor fotografia de l’ENTRADA (Les imatges més impactants de l’acte amb
més repercussió de la nostra Festa).



El premi per a cada categoria és una targeta regal per valor de 30€ a consumir en
qualsevol comerç associat a Comerç IN.



La data per a la resolució del concurs serà el dissabte 10 de setembre.



El nom dels guanyadors es farà públic a la pàgina web de la Societat de Festers i a
les xarxes socials.



Les persones guanyadores hauran d’enviar les fotos premiades amb la major
resolució possible al correu electrònic prensa@morosycristianos.eu



Les fotografies guanyadores seran publicades a la pàgina web de la Societat de
Festers.



El jurat estarà format per tres membres vinculats a la festa i a la fotografia.

Ús de le s fo tografies:


Totes les fotografies que participen al concurs podran ser utilitzades per la Societat
de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia per a futures campanyes de promoció de
la Festa dels Moros i Cristians d’Ontinyent.



La publicació de fotografies amb aquesta etiqueta significa l’acceptació de les bases
del concurs.



La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions de la xarxa
social Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms.

