A continuació es recullen les bases del concurs “#vademercat”:
1. La promoció està administrada i avalada per l’Associació de Botiguers de la Masuca, per
l’Associació Gastronòmica i Cultural Vadefoodies i pel departament de Comerç i Promoció
de la Ciutat de l’Ajuntament d’Igualada. La promoció es desenvoluparà durant el segon
“Vademercat”, que tindrà lloc el dia 3 de juny al Mercat de la Masuca.
2. La promoció està oberta a majors de 18 anys que segueixin les indicacions de participació.
3. Per participar en aquest concurs els usuaris hauran de penjar una o varies fotografies
relacionades amb el “Vademercat” amb l’etiqueta #vademercat a la xarxa social Instagram
i indicar que participen en el concurs. Els participants podran penjar les seves fotografies a
partir del divendres dissabte 3 de juny de 2017 a les 20h i fins el dilluns 6 de juny a les 12h.
4. El 7 de juny de 2017 es seleccionaran les fotografies amb més m’agrades i d’aquestes
fotografies es definiran tres (3) fotografies com a guanyadores i tres (3) fotografies com a
reserves.
5. La comunicació dels guanyadors es farà a partir del 7 de juny del 2017.
6. Hi haurà tres persones guanyadores diferents, per tant, un participant només podrà optar
a un (1) sol premi.
7. L’organització del concurs es posarà en contacte amb les persones guanyadores per
comunicar-los la decisió i per gestionar els premis. Totes les dades personals recollides
durant aquesta gestió es faran servir única i exclusivament per fer entrega dels premis.
8. Els premis consistiran en tres (3) àpats de mercat en diferents restaurants de la comarca.
Hi haurà un Primer Premi (Cal Pantomènia), un Segon Premi (Bitok) i un Tercer Premi
(Singular). Els guanyadors podran escollir la data en la que gaudir dels seus premis, sempre
que aquesta no sigui posterior al 31 d’agost de 2017.
9. El premi no es podrà bescanviar pel seu valor monetari o per un premi diferent.
10. No podran participar en aquest concurs els paradistes i botiguers del Mercat de la Masuca
ni els membres de Vadefoodies Igualada o del Departament de Comerç i Promoció de la
Ciutat, així com tampoc cap persona vinculada al Mercat, ni familiars d’aquests col·lectius.
11. Si les persones guanyadores no responen als intents de posar-se en contacte, la
organització entregarà al premi a la primera persona reserva. La organització esperarà un
màxim de tres (3) dies. La primera persona guanyadora perdrà tot dret a rebre el seu
premi.
12. Els participants hauran d’accedir a realització de material fotogràfic si l’organització així ho
considera oportú.
13. Els participants cedeixen les seves fotografies a la organització per al ús que en creguin
més convenient i renuncien expressament a demanar-ne cap compensació econòmica.
14. La organització es reserva el dret d’utilitzar, segons convingui, el nom, cognoms i noms
d’usuaris dels participants.
15. La organització es reserva el dret d’anular qualsevol participació si considera que el
participant ha intentat vulnerar el concurs de qualsevol manera (comprant m’agrades, fent
servir fotografies d’altres, etc...)
16. Instagram no patrocina, ni avala ni administra aquesta promoció ni està associat a la
mateixa.
17. Qualsevol incidència no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri de la
organització.
18. La participació en aquesta promoció comporta l’acceptació de totes aquestes bases.

