
Bases del sorteig 

Sorteig #Noteblocurv @consellestudiants, fotografia’t amb la teva llibreta. 

Quin és l’objectiu del sorteig? 

El sorteig té per objectiu donar a conèixer el Consell d’estudiants i les seves xarxes 

socials. 

  

Qui pot participar-hi? 

Podran participar en aquest sorteig tots aquells estudiants matriculats en qualsevol dels 

ensenyaments de la URV durant el curs 2016-17, que siguin seguidors al Facebook 

@consellestudiants.urv i Instragram @consellestudiants.urv en data del termini del 

sorteig i amb posterioritat mentre duri la comprovació dels requisits. 

 

Com participar-hi? 

Esdevindran participants tots aquells usuaris que realitzin la seva publicació a la xarxa 

social Instagram, juntament amb el hastag #noteblocurv i etiquetant-hi l’usuari 

@consellestudiants.urv abans de la finalització del termini de presentació. 

 

Quines característiques han de tenir les publicacions? 

Cada participant pot presentar una fotografia.  

 

La fotografia deurà contenir entre els seus elements la llibreta Notebloc URV. 

 

Si a les fotografies hi apareixen persones identificables a més del propi participant, 

caldrà contar amb el seu consentiment. Tanmateix, els participants es fan responsables, 

davant de tercers, d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones 

o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part del Consell 

d’estudiants. 

 

Com s’han de presentar les fotografies? 

Format 

El format de les fotografies es lliure, s’inclourà dins el sorteig també aquells muntatges 

fotogràfics sempre que no continguin elements que contravinguin les condicions d’us de 

la xarxa. Així, s’exclouran de la participació en el sorteig aquelles fotografies que mostrin 



imatges violentes, nus integrals o parcials, il·legals, transgressores, de mal gust, 

pornogràfiques o amb contingut sexual explícit. 

 

Tramesa 

Les fotografies es presentaran mitjançant la seva publicació a la xarxa social Instagram, 

juntament amb el hastag #noteblocurv i etiquetant-hi l’usuari @consellestudiants.urv 

  

El termini de presentació de fotografies finalitza el 15 d’octubre de 2016. 

  

Com se seleccionaran les fotografies guanyadores? 

Selecció de fotografies 

Un cop finalitzat el termini, es recolliran les dades dels usuaris participants i es realitzarà 

el sorteig del premi entre tots els participants 

  

L' usuari guanyador es farà públic tan bon punt s’hagi realitzat el sorteig i se li 

comunicarà a través de les xarxes socials. 

  

Quins premis hi haurà? 

 La persona guanyadora, un cop comprovat que reuneix les condicions recollides 

en aquestes bases, serà premiada amb una targeta regal de 6 mesos Premium a 

Spotify. 

Drets de l’organització 

L’organització del sorteig es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no recollida 

en les bases.  

 


