BASES DEL SORTEIG DE 6 SORTIDES EN CARRUATGE AMB CAVALL PELS
CAMPS DE L’HORTA GAVANENCA. Fes-te una foto en els photocalls de
TEMPS D’ESPÀRRECS 2021 i puja-la a INSTAGRAM O FACEBOOK!
Concurs de photocalls en el marc de Temps d’Espàrrecs 2021.
Qui organitza el sorteig?
L’Ajuntament de Gavà, per incentivar la participació de la ciutadania en l’edició
d’enguany de Temps d’Espàrrecs, i d’aquesta manera aconseguir la implicació
dels gavanencs i gavanenques en les activitats programades durant els dies 30
d’abril, 1 i 2 de maig de 2021.
Qui hi pot participar?
Hi pot participar qualsevol visitant als cinc photocalls instal·lats al municipi. És
imprescindible seguir el perfl @firaesparrecs a Instagram i la pàgina
@FiraEspàrrecs a Facebook.
La participació en el sorteig és voluntària i gratuïta.
Com i quan?
Per participar al sorteig cal fer una publicació a Instagram o a Facebook d’una
fotografa realitzada en un dels cinc photocalls instal·lats per tota la ciutat de
Gavà.
És obligatori que la publicació vagi acompanyada del hashtag que relacioni la
publicació amb el lloc on s’ha fet la foto. Així doncs els hashtags que haureu
d’utilitzar depenent d’on us feu la foto són: (no oblideu l’accent de la paraula
«Espàrrecs»).
#TempsdEspàrrecsGavàMar
#TempsdEspàrrecsTorreLluc
#TempsdEspàrrecsTarradellas
#TempsdEspàrrecsMaragall
#TempsdEspàrrecsBalmes
Podeu participar al sorteig a partir del divendres 30 d’abril a les 17.00 h. i fins a
les 20.00 h. del diumenge 2 de maig.
Els premis?
Es premiaran 3 participants d’Instagram i 3 de Facebook. Les 6 persones
guanyadores podran gaudir d’una visita amb carruatge amb amics o família
(seguint les mesures d’higiene i seguretat Covid) pels camps de l’horta
gavanenca i conèixer de primera mà la realitat agrícola de la nostra ciutat.

Qui guanya el sorteig?
Les persones guanyadores se sabran a través d’un sorteig entre les fotos
penjades tant a Instagram com a Facebook i que estiguin correctament
etiquetades amb un dels hashtags abans indicats. El sorteig se celebrarà el
dilluns 3 de maig i es publicarà el resultat a través de les xarxes socials de la
Fira d'Espàrrecs.
Com es farà el sorteig?
De forma aleatòria a través d’una plataforma especialitzada en sortejos en línia
entre tots els participants que compleixin amb els requisits establerts en
aquestes bases. Les persones guanyadores del sorteig autoritzen a l’Ajuntament
de Gavà a publicar els seus noms d’usuari a les xarxes socials amb la fnalitat
d’anunciar-los com a guanyadores del mateix.
Ens posarem en contacte amb les persones guanyadores perquè ens facilitin el
correu electrònic i poder concretar el detalls del premi.
El fet de participar en el concurs porta implícita l’acceptació d’aquestes
bases.

