


L’ A.C. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (a partir d’ara 
IEFC), amb domicili social al c/ Comte d’Urgell 187, 08036 
(Barcelona) i amb el CIF G60312642, organitza un sorteig en 
motiu del Saló de l’Ensenyament 2017. 

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera 
aquest sorteig. 
L’usuari desvincula totalment a Instagram i és conscient que 
pro¬porciona la seva informació a l’empresa (IEFC) i no a 
Instagram. La informació que proporcioni s’utilitzarà per 
comunicar-li el premi.

Per participar al sorteig has de fer-te una foto (selfie) al PHOTO 
CALL del Saló i penjar-la al teu perfil d’instagram, que ha de ser 
públic, amb el hashtag #IEFCensenyament2017

Seran vàlides totes les fotografies pujades a partir de les 10.00 
h del 22 de març del 2017 fins a les 15.00 h del 26 de març del 
2017.

 
Cada participant podrà participar amb una sola foto. Si en 
presenta més d’una quedarà desqualificat. 
Poden participar totes les persones majors de 14 anys.
La participació al concurs implica que el participant tingui un 
compte d’Instagram i que respecti les normatives d’aquesta 
xarxa. http://instagram.com/legal/terms/
El personal de l’IEFC no podrà participar en aquesta promoció.

Hi haurà un únic guanyador que serà escollit aleatòriament entre 
totes les fotografies.

El resultat del sorteig es farà públic a través del comte oficial 
d’Instagram de l’IEFC, el dia 28 de març de 2017. Una vegada 
s’hagi fet públic el resultat del sorteig, l’IEFC es posarà en 
contacte amb el guanyador. En cas de no poder contactar amb 
l’usuari dins d’un termini de 3 dies hàbils, o si aquest renunciés 
al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent 
l’anterior el seu dret a reclamar el premi. 

 
Hi haurà un únic premi. 
Si el guanyador te entre 14 i 17 anys el premi serà escollir entre 
un curs de Fotografia creativa, La city al teu aire i Càmera… 
acció de l’oferta de cursos d’estiu per a joves de 2017. 
Si el guanyador te més de 17 anys pots escollir un Taller de cap 
de semana de l’oferta que hi hagi de l’abril del 2017 fins l’abril 
del 2018.

El premi no podrà canviar-se per altres descomptes, ni aplicar-se 
a altres serveis o productes que s’ofertin a l’IEFC. El descompte 
no podrà aplicar-se a cursos ja començats i en cap cas el premi 
serà entregat en metàl·lic.

 
La constatació de qualsevol circumstància malintencionada o 
fraudulenta durant el sorteig per part d’un participant li suposarà 
la desqualificació automàtica, així com la pèrdua del dret a 
reclamar el premi.

L’IEFC queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit 
d’existir algun error en les dades facilitades pel propi guanyador 
que impedís la seva identificació.

L’IEFC es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra 
aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible 
de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.
L’IEFC exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de 
tota naturalesa causats per la manca temporal de disponibilitat o 
de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els què 
es participa al sorteig.

L’IEFC es reserva el dret a efectuar modificacions que permetin 
la bona finalització del sorteig quan, per causes majors, no 
es pugui portar a terme tal i com es recull a les bases. Així 
mateix, l’IEFC es reserva el dret a ajornar o ampliar el termini 
de participació en el sorteig, així com la facultat d’interpretar les 
presents bases legals.

L’IEFC no es responsabilitza en cap cas del profit que el 
guanyador pugui fer del curs que hagi escollit.

L’IEFC garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal en el tractament de les dades personals recollides 
durant l’actual sorteig, en especial al que es refereix a l’atenció 
de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació de dades personals dels participants.

 
La simple participació en el sorteig implica l’acceptació de les 
presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de 
la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà 
l’exclusió del participant.


