
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

PER CELEBRAR L’ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 

Dins del marc dels actes de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, el 

Monestir de Poblet organitza un concurs de fotografia a través 

d’Instagram. El certamen es realitzarà des del 26 de febrer al 22 

d’abril ambdós inclosos i restarà centrat en qualsevol temàtica 

relacionada amb el Monestir de Poblet i el seu entorn.  

Els participants han de citar les seves imatges al perfil del Monestir 

de Poblet @monestirdepoblet, adjuntar el hastag #concursPoblet i 

seguir el perfil del Monestir de Poblet a Instagram. Els mateixos 

usuaris seran els encarregats, amb els seus “likes” d’escollir el 

primer, segon i tercer lloc en aquest concurs que vol reivindicar el 

Monestir de Poblet com un dels atractius més destacats de la 

demarcació de Tarragona i Catalunya en general.  

Els guardonats es donaran a conèixer el dia 23 d’abril, coincidint amb 

la celebració de Sant Jordi, a més els guanyadors i les millors imatges 

formaran part d’una exposició que s’instal·larà al llarg del mes de 

maig a l’Hostatgeria del Monestir de Poblet.  

Els premiats, per ordre de classificació rebran:  

1. Visita guiada al Monestir de Poblet amb 

esmorzar a l’hostatgeria del Monestir de 

Poblet. 

2. Visita al Monestir de Poblet i un lot de vins del 

Celler del Monestir de Poblet. 

3. Un lot de llibres del Monestir de Poblet.  

Les bases del concurs restaran publicades a la web del Monestir de 

Poblet des del dia 12 de febrer.  

 

  



BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM 

Any Europeu del Patrimoni Cultural al Monestir de Poblet 

 

La Fundació Populus Alba convoca la primera edició del  concurs de 

fotografia d’Instagram «Any Europeu del Patrimoni Cultural al 

Monestir de Poblet»:  

1. Requisits de participació: Pot participar en aquest concurs 

tothom amb un perfil actualitzat d’Instagram amb alguna 

imatge del Monestir de Poblet. La participació és lliure i 

gratuïta. Les fotografies han de ser inèdites i de creació pròpia. 

Les persones participants es responsabilitzaran que no hi hagi 

drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol 

reclamació per autoria o plagi. Qualsevol fotografia que no 

compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. 

 

2. Presentació de les obres: Per participar al concurs cal penjar 

les fotografies a Instagram entre el 26 de febrer al 22 d’abril , 

ambdós inclosos. Cada fotografia haurà de portar un títol i el 

hashtag #PatrimoniPoblet. S’acceptaran retocs fotogràfics 

(filtres d’Instagram) però no s’acceptaran fotomuntatges. Les 

persones participants hauran de seguir l’Instagram del Monestir 

de Poblet @monestirdepoblet i mencionar-lo quan pengin les 

fotografies a Instagram. Cada persona pot publicar a Instagram 

tantes fotos com vulgui.                                                                                           

  

3. Votacions de les fotografies: La fotografia guanyadora 

sorgirà per votació popular a través d’Instagram. S’estableix un 

període de votació de les fotografies participants, el mateix que 

de publicació. La fotografia que obtingui més «m’agrada» serà 

la guanyadora. El 23 d’abril es comunicarà el guanyador, el 

segon i tercer lloc.  

 

4. Exposició de fotografies. El Monestir de Poblet farà una 

selecció de les fotografies presentades, amb les quals realitzarà 

una exposició durant el mes de maig a les instal·lacions de 

l’Hostatgeria de Poblet.  

   

5. Propietat de les obres: Les persones participants assumeixen 

l’autoria de les seves obres i es comprometen responsablement 



a no presentar materials fotogràfics sobre els quals no tinguin 

drets d’ús degudament acreditats. Cap tercera part pot tenir 

llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs. 

L’autor reconeix tenir l’autorització de les persones que es 

puguin reconèixer a les fotografies, exonerant el Monestir de 

Poblet. La propietat intel·lectual de les obres presentades és de 

l’autor/a. Amb la seva presentació, l’autor/a autoritza al 

Monestir de Poblet l’ús i/o edició de les fotografies mitjançant 

diversos formats i plataformes. El Monestir de Poblet es 

compromet a fer constar l’autoria de les obres si en fa ús. 

 

6. Premi: S’estableixen tres categories : 

1. Visita guiada al Monestir de Poblet amb 

esmorzar a l’hostatgeria del Monestir de 

Poblet. 

2. Visita al Monestir de Poblet i un lot de vins del 

Celler del Monestir de Poblet. 

3. Un lot de llibres del Monestir de Poblet.  

 

7. Qualsevol reclamació serà resolta pel Centre de recepció al 

visitant del Monestir de Poblet.  

 

Monestir de Poblet 

Febrer 2018 

 

 

 

 

 


