Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx

Bases del concurs Instagram #PorxadesCampdELX2021
La convocatòria pretén recollir imatges de porxades tradicionals de cases típiques del Camp d’Elx
de sostre a dos aigües i orientació sud, amb la porxada tancada a ponent o cap l’oest i corral posterior,
de cases juntes, de torres…
Podeu presentar fins a un màxim de 5 fotos: dos generals (almenys una des del frontal de la casa, des
del sud cap a la casa) i tres de detall dels elements singulars que habiten les porxades, per exemple les
plantes.
Les fotos han de ser en color i tindre la suficient definició. Podeu utilitzar filtres, sempre que no
desvirtuen les imatges en excés.
Hi poden aparéixer persones de la família, veïnat…
El text de la publicació ha de contindre, almenys, dues etiquetes: el títol del concurs
#porxadescampdELX2021 i la pedania on es localitzen les imatges, per exemple #AtzavaresAlt.
Per a participar, cal enviar la foto/s original per correu electrònic a l’adreça electrònica d’ADR
Camp d’Elx info@turismeruralelx.es . S'admeten enviaments des de sistemes de transferència massiva
d'arxius, com Wetransfer. Els enviaments, amb assumpte #porxadescampdELX2021, han de contindre,
a més, les dades següents: nom del compte d'Instagram, nom de la pedania on es localitza la foto/s i
adreça de la casa, així com les dades de contacte de l'autor/a (nom complet, adreça, telèfon…).
1.- Organitza
La Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, amb CIF G 54307731 i domicili fiscal a
Atzavares Alt, 280, 03290 Elx, convoca el concurs #porxadescampdELX conforme a estes bases legals.
2.- Duració
El concurs estarà vigent des del dijous 26 d´agost 2021 fins al dijous 30 de setembre de 2021, a les
18 hores, ambdós inclusivament.
3.- Finalitat
El concurs té com a finalitat visibilitzar el medi rural il·licità i les tradicions i costums del Camp d’Elx
així com la importància de preservar espais d'ombra en un clima semiàrid com el nostre, protegits per
les construccions típiques de les cases del Camp d’Elx i de les plantes típiques de les porxades, de zones
de sol i ombra, sobretot a l’agost, com les alfàbegues. També, per a reconéixer-los com a llocs de
trobada familiar i comunitària essencials.
A més a més, premiarem la tradició i l'originalitat i innovació dels i les fans de l’Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d’Elx a Facebook, Instagram i Twitter: ADR Camp d’Elx i Turisme
Rural Elx.
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4. - Procediment
Si voleu participar-hi, heu de publicar la foto/s en el vostre compte d’Instagram, etiquetar-nos
@adr_campdelx i incloure les etiquetes #porxadescampdELX2021 i #nomdelapedania, a més
d’enviar la imatge/s original per correu electrònic info@turismeruralelx.es amb l’assumpte
#porxadescampdELX2021 i les dades següents: nom del compte d'Instagram, nom de la pedania on es
localitza la foto/s i adreça de la casa, així com les dades de contacte de l'autor/a (nom complet, adreça,
telèfon…).
5.- Premi
El concurs consta d'un únic premi que en conjunt es de:
-

Un setiet per al perol d’arròs
Un botijó per taula
Un esmorzar a una venda del Camp d´Elx per a 4 persones
Un dinar per a dues persones en un Restaurant del camp d´Elx
Un pack per a fer nugolet o canari per a un número indeterminat de persones (segons
les mides)

6.- Legitimació
Podeu participar si sou persones físiques majors de 18 anys i residents a Espanya, excepte el
personal de gerència o de terceres empreses que oferisquen els seus serveis a ADR Camp d’Elx de
forma continuada, així com de les entitats que intervenen en la realització del concurs.
7.- Selecció
La selecció de la foto guanyadora correspondrà a un jurat de quatre persones de reconegut prestigi
i especialització, els noms i la trajectòria dels quals es coneixeran el dia de la fallada del concurs. En
cap cas es podrà canviar el premi pel seu valor en metàl·lic. Queda prohibida la comercialització i/o
venda del premi.
8.- Comunicació
ADR Camp d’Elx farà públic el nom del guanyador/al 4 d´octubre de 2021 a través d'Instagram i
Facebook. L'autor/a de la foto/s seleccionada ens facilitarà la informació necessària per a gestionar la
reserva del vol en globus aeroestàtic. El premi no inclou el desplaçament ni altres despeses addicionals.
ADR Camp d’Elx es reserva el dret a comunicar el guanyador/a tant en les seues instal·lacions com en
el seu portal web, podent-ho utilitzar amb finalitats publicitàris en els seus canals oficials, com ara el
lloc web corporatiu www.turismeruralelx.es
9.- Ús d'imatges
Les fotos presentades al concurs passaran a ser propietat de ADR Camp d’Elx, de manera que ens
reservem el seu ús per a futures publicacions i altres accions promocionals.
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10.- Ús d'imatges
Requisits:
El guanyador/a haurà de facilitar a ADR Camp d’Elx les seues dades personals, en cas que les dades no
siguen correctes.
• El guanyador/a té dret a renunciar al premi. No obstant això, l'acceptació del mateix comporta
acceptar expressament les condicions contingudes en aquestes bases.
• El premi en cap cas serà canviable per un altre producte o lliurament en metàl·lic. • Els impostos i
taxes de l'adquisició del premi seran per compte del guanyador/a (conforme a la normativa fiscal
vigent, tots els premis amb un valor superior a 300 € estan subjectes a retenció de l'IRPF).
• ADR Camp d’Elx es reserva el dret a bloquejar, anul·lar o retindre el regal si detecta una participació
fraudulenta o contrària a les bases legals del concurs.
• La no acceptació de qualsevol de les bases suposarà la pèrdua per al guanyador/ a del premi o tot
dret derivat del concurs.
• Serà condició indispensable per a poder efectuar el lliurament del premi que el guanyador/a acredite
mitjançant el seu Document Nacional d'Identitat (DNI) que el nom i cognoms del registre guanyador
coincidisquen amb la persona que rep el premi.
• El premi és personal i intransferible. Haurà de ser canviat pel guanyador/a, llevat que ADR Camp
d’Elx autoritze expressament el contrari. En el cas que, per causa de força major i no imputable al
guanyador/a, ADR Camp d’Elx no poguera fer lliurament del premi previst, aquest es compromet a
substituir-lo per un altre de similars característiques i d'igual o superior valor.
10.- Exempció de responsabilitat de ADR Camp d’Elx
L'associació organitzadora del concurs queda exonerada de tota responsabilitat en els següents
suposats:
• Pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a l’entitat.
11.- Protecció de dades
D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades facilitades seran
incorporades a un fitxer propietat de ADR Camp d’Elx la finalitat de la qual és gestionar el present
concurs, així com informar de futures accions promocionals i comercials relacionades amb aquesta
entitat a través de qualsevol mitjà (electrònic o no). El responsable del fitxer és ADR Camp d’Elx. Els
participants tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades,
drets que podran exercir dirigint-se per escrit a ADR Camp d’Elx, amb domicili Atzavares Alt, 280 Elx
03290. En la petició s'haurà d'adjuntar la següent informació:
- Nom i cognoms, DNI o empresa a la qual pertany en el seu cas.
- Domicili a l'efecte de notificacions.
- Dret que desitja sol·licitar i contingut de la seua petició.
- Número de telèfon sobre el qual es desitja exercir el dret anterior.
ADR camp d’Elx es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal,
que en el seu cas es faciliten i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i es compromet a aplicar
les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que la legislació en matèria de protecció de dades
i especialment la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
imposen.
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12.- Acceptació de bases
Les persones que participeu en el concurs accepteu les bases i el criteri d’ADR Camp d’Elx per a
resoldre qualsevol incidència.
13. - Llei aplicable i jurisdicció
Les bases de promoció es regeixen pel regimen jurídic espanyol. ADR Camp d’Elx i qui participeu en el
concurs se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals d'Elx, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que
poguera correspondre'ls.
Elx, 5 agost 2021
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