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XARXES 

_ FACEBOOK 
_ TWITTER 
_ INSTAGRAM 
 

PREMIS 

_ ABONAMENTS ANYALS 
1r premi per cada categoria 

_ ABONAMENTS DE PETIT ÚS 
2n premi per cada categoria 

 

FILOSOFIA 

Promoure la mobilitat sostenible entre els usuaris d’Andorra.  

Andorra Sostenible aposta un any més per promoure els hàbits saludables 
i lligant-ho amb la Setmana Europea de la mobilitat, prenem com a 
referencia el lema “Safe Walking and Cycling”. Enguany, el concurs 
fotogràfic obert a tots els públics, estarà enfocat a la mobilitat sostenible 
en bicicleta i altres vehicles i serà premiat amb abonaments de l’empresa 
Cicland. 

ESTIL 

El concurs serà d’estil fotogràfic. Per participar s’haurà de presentar una 
fotografia que compleixi els requisits de les diferents categories. Els premis 
seran per a cada modalitat/categoria. 

CATEGORIES 

Les fotografies hauran d’estar degudament etiquetades amb els 3 
hashtags oficials: 

 #AND_MobilityWeek #AndorraSostenible #MobilityWeek 

_ GENERAL: Fotografia amb contingut relacionat amb la mobilitat 
sostenible.  

_ ARTÍSTICA: Fotografia amb composició artística amb contingut 
relacionat amb la mobilitat sostenible  

_ FAMILIAR: amb 2 membres o més d’una família o amics, dins d’un entorn 
sostenible de ciutat i demostrant una mobilitat sostenible. 

El jurat del concurs, es farà càrrec d’escollir en quina categoria participa 
cada fotografia. 
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PARTICIPACIÓ 

A través dels perfils oficials de Facebook, Twitter i Instagram d’Andorra Sostenible i amb les 
etiquetes #AndorraSostenible #MobilityWeek #AND_MobilityWeek 

Han de complir-se les següents condicions: 

a. El concurs està lligat a seguidors de les xarxes d’Andorra Sostenible. 
b. Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre. 
c. Cada participant pot compartir les seves fotos relacionades amb mobilitat en bicicleta, 

bicicletes  o altres elements relacionats amb les mateixes. Cada enviament ha de 
contenir una sola foto. 

d. Per presentar les imatges a concurs als perfils de Facebook, Twitter i Instagram del 
d’Andorra Sostenible s'han de seguir les indicacions corresponents: 

• Les imatges han de tenir bona resolució. Cada fotografia haurà d'estar 
acompanyada dels hashtags corresponents.  

• Andorra Sostenible es reserva el dret d'extractar o reescriure els textos dels 
autors si són reproduïts, així com eliminar del concurs aquelles fotos que es 
considerin de mal gust o ofensives. 

e. Qualsevol enviament que no s'ajusti a les presents bases serà descartat automàticament 
pel jurat. 

f. Andorra Sostenible garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei 
15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. 

g. Cap participant podrà ser premiat més d'una vegada. 
 

CALENDARI 

a. El període de participació s'obre el 16 de Setembre i acaba el 29 de setembre del 2019 
a les 15 hores. 

b. El resultat del concurs es farà pública durant la primera setmana d’octubre a les Xarxes 
i web d’Andorra Sostenible. 
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ACCEPTACIÓ 

La participació en el concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i 
de la decisió inapel·lable del jurat. Qualsevol enviament o fotografia que no s'ajusti a les presents 
bases serà descartat automàticament pel jurat. Els participants d'aquest concurs s'obliguen a 
complir les condicions específiques i generals d'aquest, i el seu no acatament suposarà l'expulsió 
del participant del concurs i la pèrdua de qualsevol dret sobre ell. 

Les fotografies que participin en el present concurs podran ser publicades i difoses per Andorra 
Sostenible, a la web de sostenibilitat.ad i a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb 
fins de promoció del certamen i posteriorment com a Fons visual d'Andorra Sostenible per 
activitats pròpies de l'entitat. 

Andorra Sostenible podrà utilitzar les fotografies en el futur en activitats relacionades amb la 
promoció posterior del concurs, com, per exemple, exposicions. 

Els concursants garanteixen que les fotografies que envien per a la participació en el concurs 
són de la seva autoria o bé que ostenten sobre elles els drets necessaris per participar en aquest 
concurs complint les condicions establertes en aquestes bases. 

El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat 
dels organitzadors del concurs. 

No poden participar en el concurs els empleats relacionats amb Andorra Sostenible ni els seus 
familiars en primer grau. 

Andorra Sostenible podrà cancel·lar, en qualsevol moment, el concurs si així ho estima necessari. 

La no compareixença del guanyador el dia assenyalat per al lliurament suposarà la renúncia al 
premi. 


