
BASES DEL CONCURS #Catalàataula #Tapantoni 

Objectiu 

El concurs #Catalàataula #Tapantoni consisteix a penjar fotografies de 

tapes dins de la ruta de Tapantoni a Instagram amb l’objectiu de donar a 

conèixer la campanya Català a taula i els diferents establiments de la ruta 

Tapantoni. 

 

Organització 

El concurs #Catalàataula #Tapantoni està organitzat per Sant Antoni 

Comerç i pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (Delegació 

de l’Eixample). 

 

Requisits de participació  

- Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones més 

grans de 18 anys que pengin una fotografia a lnstagram. 

- En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar-hi 

implica que tenen el consentiment dels pares o tutors legals. 

- El personal dels establiments i de les organitzacions participants no 

hi podran concursar. 

- Es verificarà que els concursants no hagin utilitzat comptes ficticis. 

- La participació al  concurs és gratuïta i se n’han d’acceptar les bases.  

Forma de participació 

- S’ha de penjar a Instagram una fotografia d’una tapa o plat feta en 

algun dels bars i restaurants de la ruta de Tapantoni amb les dues 

etiquetes #Catalàataula i #Tapantoni. Aquelles fotografies que no 

incloguin les dues etiquetes no podran participar al concurs. 

- Es pot participar amb tantes fotografies com es vulgui sempre que 

es compleixi amb els requisits demanats.  

- Les 50 fotografies més votades entraran al concurs final. 



- La fotografia no podrà incloure material obscè, violent, ofensiu o 

difamatori. 

- L’organització  podrà excloure del concurs aquelles fotografies que 

incompleixin les característiques esmentades. 

Calendari del concurs 

El concurs tindrà lloc del 15 al 31 de maig, tot i que es podran penjar 

fotografies fins al dia 3 de juny, a les 10 h. No s’admetran a concurs les 

fotografies publicades més tard.  

Concurs i premi 

El concurs es farà per sorteig el dia 8 de juny entre les 50 fotografies més 

votades.  

Es contactarà amb la persona  guanyadora a través d’Instagram. En el cas 

que això sigui impossible, l’organització podrà triar un altre guanyador. 

El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte, 13 de juny, a les 13 hores, a 

l’escenari de Firantoni. 

El premi consistirà en un sopar per a dues persones, a la Fàbrica Moritz de 

Barcelona, valorat amb 100 euros. En cap cas es podrà bescanviar per 

diners, tot i que s’hi podrà renunciar. 

Ús de les dades 

- Els participants cedeixen als organitzadors del concurs els drets 

intel·lectuals i d’autor que se’n derivin, així com l’ús de les 

fotografies participants amb l’objectiu de promoure el concurs.  

- D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 

dels guanyadors no s’incorporaran en cap fitxer del SAC ni del CNL 

de Barcelona. 

- Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver 

obtingut els drets d’imatge corresponents. 

 

 



Acceptació de les bases 

- Els organitzadors es reserven el dret a modificar, en cas necessari, 

els procediments establerts a les bases. 

- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 

bases. 

Addicional 

- Participar en el concurs suposa acceptar les condicions de la xarxa 

Instagram: https://instagram.com/about/legal/terms/api/  

- L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic 

d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip 

informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic que 

pugui produir-se. 

https://instagram.com/about/legal/terms/api/

