#masellamirador

Bases del concurs fotogràfic #masellapirineu
Facebook - Twitter - Instagram App Masella
Promotor
El titular de la present promoció és l’Estació d’Esquí Masella, la
finalitat de la mateixa és realitzar un concurs fotogràfic online
entre els aficionats a la neu a través de les xarxes socials Facebook,
Twitter, Instagram I l’App de Masella, sense valor contractual, en la
qual podran participar totes les persones físiques que compleixin
les condicions establertes en aquestes bases. Facebook, Twitter i
Instagram no patrocinen ni avalen ni administren la promoció, ni
estan associats a la mateixa.
Les presents bases estaran disponibles per a tots els participants
al blog de Masella: www.masella.com.
Legitimació de participació
Podrà participar en la promoció i aspirar al premi qualsevol
persona física, major de 18 anys i participi en l’acció dins del
període que marca la campanya i tal i com es proposa en
aquestes bases. A més, els participants hauran de ser seguidors
dels comptes de Masella a les Xarxes Socials on participin: que
tingui compte a Instagram i sigui seguidor de @masellapirineu; o
compte a Facebook i seguidor d’Estació d’Esquí Masella; o que
tingui compte a Twitter i sigui seguidor de @MasellaPirineu. Per
participar a través de l’App de Masella només caldrà disposar al
mòbil de l’
Període de vigència del concurs
El termini de participació comença divendres 4 de març del 2016 I
acaba el dimecres 23 de març de 2016
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Premi
El premi del concurs són 2 forfets de dia per esquiar durant la
temporada 2015-2016 I un pack d’obsequis de Masella. uns esquís
Sporten Masella Dia & Nit by www.landroverdonnay.com amb
fixacions Tyrolia.
El guanyador haurà de recollir el Premi a les Oficines d’Atenció a
l’Esquiador de Masella, qualsevol dia de 8,30 a 17,30 h, a partir del
dia que es publiqui el guanyador.
Participació i mecànica
La inscripció al concurs implica que el participant tingui compte a
la Xarxa Social on publiqui la fotografia o bé que disposi de l’app
de Masella al seu mòbil. Si es participa a través de les xarxes
socials Facebook, Twitter o Instagram se n’han de respectar les
condicions . Perquè la participació pugui validar-se, els perfils han
de ser públics.
https://www.facebook.com/legal/terms
https://twitter.com/tos
http://instagram.com/legal/terms/
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Per participar cal:
1- Fer-se una foto a l’estació d’Esquí de Masella
2- Pujar la fotografia a Facebook, Twitter o Instagram o bé al
Challenge de l’App de Masella d’Skitude.
3- Ser seguidor de @masellapirineu a Instagram,
@MasellaPirineu a Twitter i/o Estació d’Esquí de Masella a
Facebook si es participa via xarxes socials.
4- Etiquetar la imatge amb #masellapirineu i compartir-la a
Facebook, Twitter o Instagram.
5- Els concursants poden participar amb tantes fotografies
com vulguin.
6- Acceptar les bases del concurs.
7- Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases serà
resolt pel jurat.
Qualsevol contingut que el promotor consideri no adequat,
inapropiat o ofensiu, no prendrà part en el concurs.
Cada participant podrà pujar tantes imatges com desitgi. Un jurat
format per membres del Departament Comercial de Masella i
d’Skitude triaran la foto guanyadora. El guanyador es publicarà el
dijous 24 de març.
L’Estació d’Esquí de Masella pujarà als seus perfils de les Xarxes
Socials les imatges que cregui oportunes per promoure el concurs.
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Comunicació del guanyador
L’Estació d’Esquí de Masella comunicarà el guanyador a través
de les Xarxes Socials. Masella donarà a conèixer la fotografia
guanyadora el dia 24 de març.
Protecció de dades de caràcter personal
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el
concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats
podran ser compartits amb la resta d’usuaris de la Xarxes Socials.
La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa
l’acceptació de les normes de cada Xarxa Social.
Per entregar el premi caldrà saber les dades personals del
guanyador.
Drets d’imatge
L’acceptació del premi pel guanyador suposa donar el consentiment
a l’Estació d’Esquí de Masella per reproduir el material guanyador
i el seu nom, amb fins publicitaris en el material promocional
i publicitari.
Responsabilitats
El promotor es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participant si té
sospites de manipulació incorrecta de dades o del concurs.
L’Estació d’Esquí de Masella es reserva el dret a modificar les
condicions de la present promoció, i es compromet a comunicar
les noves bases o condicions amb antelació a través de les
Xarxes Socials.
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El promotor no es responsabilitza de possibles pèrdues de dades
per problemes o mal funcionament de les Xarxes Socials o
Internet.
L’Estació d’Esquí de Masella exclou tota responsabilitat pels
danys i perjudicis a conseqüència d’ús indegut, manipulació o
mutilació que els usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar
respecte el contingut d’aquestes bases.
Drets
Tots els drets sobre les imatges i continguts relacionats amb la
campanya seran propietat de l’Estació d’Esquí de Masella.
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